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Minun urani lehden päätoimittajana
alkaa olla nyt päätöksessä. Viimeisten
kolmen vuoden aikana olen saanut
koottua kaksitoista Ilmatorjuntalehteä, joka on käytännössä tarkoittanut
sitoutumista projektiin kahdenkymmenenneljän viikonlopun ajaksi.
Materiaalin kerääminen sähköisesti
eri sähköposteista, niiden lajittelu
lehden sivuille, artikkelien lukeminen, kuvien sovittaminen kohdalleen
sekä luonnosversion lähettäminen
taittajalle tuli hyvinkin tutuksi näiden
vuosien aikana. Nyt on kuitenkin aika
siirtyä seuraavien haasteiden pariin ja
antaa seuraavan kokelaan kokeilla siipiään päätoimittajan tehtävässä. Toivotan lehden uudelle päätoimittajalle
onnea tulevien lehtien toimittamiselle. Luovutan hyvillä mielin tehtävän
majuri Janne Tähtiselle tietäen lehden
tulevaisuuden olevan hyvissä käsissä,
jos se on kiinni päätoimittajasta. Toivottavasti hän saa yhtä hyvää tukea
tehtävässään, kuten minä olen saanut
omana aikanani.
Muistan vielä elävästi, kun yhdistyksemme puheenjohtaja soitti
minulle syksyllä 2012 ja kysyi halukkuuttani päätoimittajan tehtävään.
Hetken pohdittuani asiaa suostuin
tehtävään ilman suurempia odotuksia. Asia oli minulle täysin uusi ja
näin myös omalla tavallaan mielenkiintoinen. Mitä sitten minulle on
jäänyt käteen tästä matkasta? Henkilökohtaisesti koen saaneeni tästä tehtävästä paljon. Olen tehtävän myötä
tehnyt monia asioita, joita en ollut
aikaisemmin juuri tehnyt. Osallistuin
moniin yhdistyksen ja sen alaosastojen järjestämiin tilaisuuksiin ja niissä
tapasinkin monia ihmisiä, jotka eivät
olleet minulle ennestään tuttuja. Ehkä
mieleenpainuvin tapahtuma itselleni

oli keväällä 2014, kun kävin haastattelemassa Aunuksen Karjalan sotaveteraaneja Paavo Hyväristä ja Pekka
Louhivuorta. Mahdollisuus kuunnella henkilökohtaisesti näiden herrojen
sotakokemuksia tuntui silloin todella
hienolta. Lehden laadukkaiden artikkelin lukeminen antoi sinänsä hyvää
yleistietoa aselajimme sen hetkisestä
tilanteesta sekä eri osastojen/kiltojen
toiminnasta.
Ilmatorjuntalehden luomisen keskeisenä tekijänä ovat tietysti artikkelien kirjoittajat. Haluankin kiittää
kaikkia teitä, jotka olette omilta kiireiltänne ehtineet ja jaksaneet tuottaa
lehteemme laadukkaita kirjoituksia.
Kirjoituksia olen saanut kiitettävästi
kaikista kolmesta puolustushaarasta,
ilmatorjuntaosastoilta – ja kiltoilta
sekä yksittäisiltä reserviläisiltä eri
puolelta Suomea läpi näiden kaikkien
vuosien. Erityiset kiitokset haluan
antaa meidän vakiokirjoittajille Ahti Lapille, Antti Arpiaiselle, Janne
Tähtiselle, Henri Ruotsalaiselle, Jyri
Raitasalolle, Tommi Lappalaiselle,
Juha Kukkolalle, Petri Forssellille
ja Pasi Arolle, joiden artikkelit ovat
helpottaneet suuresti päätoimittajan
työtä. Myös lehden taittaja ansaitsee
omat kiitoksensa. Hänen kanssaan
työskentely on ollut helppoa ja vaivatonta. Perheen panos tämän kokoluokan projektissa on ollut kiitettävää.
Kiitokset Ullalle, Catharinalle ja
Christinalle jaksamisesta.
Tässä lopuksi onnittelen kaikkia
ylennyksen saaneita ja Ilmatorjunnan
vuosipäivänä palkittuja.
Hyvää joulua ja erinomaista uutta
vuotta!
Päätoimittaja
Janne K

PUHEENJOHTAJALTA

Eversti evp. Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Vuosi 2015 kirjataan aikakirjoihimme Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuotena. Aselajia juhlistettiin heinäkuun ensimmäisenä päiväjuhlassa
Ilmatorjuntamuseolla ja ilmatorjunnan vuosipäivän juhlallisuuksiin liittyneessä upeassa iltajuhlassa Maanpuolustuskorkeakoululla. Juhlaväkeä
oli mukavasti liikkeellä molemmissa
tilaisuuksissa ja tunnelma oli ilmatorjuntahenkinen. Vuosipäivää vietettiin
lisäksi osastojen ja kiltojen toimesta
perinteitä kunnioittaen. ”Ilmatorjunnan kunnialaukaus” ja parhaimmat
onnittelut kaikille Ilmatorjunnan
vuosipäivänä sekä Itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja palkituille!
Ilmatorjuntamiehen opas alkaa
olla valmis. Tätä kirjoitettaessa on
painotalo valittu, oppaan taittoa viimeistellään ja markkinointia suunnitellaan. Kuten tiedätte, niin edellinen
opas on vuodelta 2003. Suosittelen
hankkimaan uuden oppaan. Se on
erinomainen, yksiin kansiin koottu,
tietopaketti ilmatorjunnasta. Aselajissa on oikeastaan kaikki muuttunut edellisen oppaan valmistumisen
jälkeen. Esimerkkeinä muutoksista
mainittakoon rauhan ajan rakenne
eli koulutusorganisaatio, pääosa ohjus- ja johtamisjärjestelmistä sekä

johtaminen ja tehtävät. Seuraavassa
Ilmatorjuntalehdessä sekä yhdistyksemme nettisivuilla tiedotetaan
oppaan hankkimisesta.
Ilmatorjuntalehden päätoimittaja
vaihtuu. Nykyinen päätoimittaja Janne Kananen lopettaa täysin palvelleena toimitettuaan 12 lehteä. Kiitämme
Jannea kuluneista vuosista ja laadukkaista lehdistä! Uutena päätoimittajana aloittaa Janne Tähtinen. Lehti
on Jannelle tuttu. Hän on toiminut
aiemmin lehtemme vakiokirjoittajana. Toivotamme Jannelle menestystä
yhdistyksemme kannalta tärkeässä
tehtävässä.
Yhdistyksen hallitus järjestää 12.
tammikuuta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa parin vuoden välein
toteutettavan seminaarin Helsingissä.
Tällä kertaa aiheina ovat uuden monitoimihävittäjän valinta eli Hornetin
seuraaja, lennokit ja ilmatorjunnan
johtaminen. Tarkempaa tietoa seminaarista saatte tämän lehden sivuilta
sekä seuraamalla yhdistyksemme
nettisivuja.
Toimintavuotemme alkaa olla paketissa. Toiminta kentällä on ollut
perinteisen vireää. Esitän yhdistyksemme puolesta lämpimät kiitokset
osastojen ja kiltojen aktiiveille,

kaikille ilmatorjuntaihmisille sekä
yhteistyökumppaneillemme onnistuneesta vuodesta 2015.
Toivotan kaikille lehtemme lukijoille
Rauhallista Joulun aikaa ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2016!
Heikki Bergqvist
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Ari Grönroos
Ilmatorjunnan tarkastaja

Loppuvuoden kuulumisia
Hyvät ilmatorjuntalehden lukijat
Onnittelen ilmatorjunnan vuosipäivänä ja itsenäisyyspäivänä ylennettyjä sekä palkittuja!
Ilmatorjunta 90 vuotta -juhlavuosi alkaa lähestyä loppuaan. Hieno
päätös yhteisille tapahtumille saatiin
Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun perinteikkäissä tiloissa
28.11.2015 järjestetyssä iltajuhlassa.
Paikalle oli saapunut noin 180 aselajihenkistä osanottajaa. Tunnelmaa
voisi kuvailla arvokkaaksi, mutta
samalla rennoksi ja miellyttäväksi
yhdessäoloksi. Esitän kiitokseni
Maanpuolustuskorkeakoululle, Kadettitoverikunnalle, Leijona Cateringille ja kaikille muillekin järjestelyja tukitehtäviin osallistuneille.
Joukko-osastojen edustajista jotkut
tulivat iltajuhlaan käytyään pikaisesti
kääntymässä kotivaruskunnissaan. Ilmatorjuntaharjoituksen paluumarssit
tapahtuivat suurelta osin iltajuhlaa
edeltävänä torstaina. Juhlien jälkeen
osa kouluttajista jatkoi muutaman
päivän päästä alkavaan seuraavaan
harjoitukseen. Toiminnan tason nosto siis näkyy joukoissa ainakin tänä
vuonna. Jää nähtäväksi miten resursseja riittää jatkossa ja minkälaiseen
tasapainoon ne asettuvat.
Ilmatorjuntaharjoitusten johtamisessa palataan takaisin jonkun
vuoden takaiseen käytäntöön, jossa
harjoituksen johti ilmatorjunnan
tarkastaja. Ilmasotakoulun ja tukevan olevan joukko-osaston vastuut
säilyvät pääpiirtein ennallaan. Ensi
kevään harjoituksen suunnitteluperusteet on laadittu ja suunnittelu
6
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on aloitettu. Joka saapumiserälle
järjestettävä harjoitus vaativassa
nousujohteisessa tilannekehityksessä
mahdollistaa parhaalla tavalla ilmatorjuntajoukkojen suorituskyvyn ja
yksilöiden osaamisen kehittymisen
valmiuden vaatimalle tasolle. Koulutustuloksiin ja osaamisen tasoon
voidaan olla tyytyväisiä tämänkin
saapumiserän - ja myös reserviläisten
- osalta, mutta niihin ei saa tuudittautua. Hyvät tulokset eivät yleensä
synny sattumalta, joten työtä täytyy
tehdä jatkossakin.
Ilmatorjuntakoulutusta antavien
joukkoyksiköiden komentajat vaihtuvat puolen vuoden sisällä. Jääkäriprikaatissa Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komentajana on toiminut
syksystä alkaen everstiluutnantti
Joakim Salonen. Everstiluutnantti
Kai Naumanen ottaa vuoden vaihteessa johtoonsa Helsingin ilmatorjuntarykmentin Panssariprikaatissa.
Everstiluutnantti Mikko Mustonen
aloittaa Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajana Karjalan
Prikaatissa 1.3.2016 everstiluutnantti
Aki Hotin siirtyessä Ilmasotakoulun
apulaisjohtajaksi vuoden vaihteessa.
Väliajan patteristoa luotsaa majuri
Jari Mäkelä.
Lehden pitkäaikainen päätoimittaja vaihtuu. Kiitokset majuri Janne
Kanaselle laadukkaiden julkaisujen
kokoamisista kolmen vuoden aikana. Ilmatorjuntalehdestä lukijat ovat
saaneet ajankohtaista tietoa aselajin
asioista. Valtaosiltaan teemoitetut numerot ovat antaneet ainakin näin tarkastajan näkökulmasta käsiteltäville

asioille syvyyttä ja monipuolisuutta.
Maailman tapahtumat ovat kuluneen syksyn aikana olleet välillä kovinkin huolestuttavia. Pyrkikäämme
kuitenkin ainakin jouluksi löytämään
rauhaa ja lämpöä. Ne saatamme helpoiten löytää ihan läheltä…
Näiden ajatusten saattelemana toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Terveisin

Ilmatorjunnan tarkastaja
Eversti Ari Grönroos

AJANKOHTAISTA

TUTKIMUKSESTA

Majuri
Tomi Iikkanen

Ajatuksia miehittämättömien
ilma-alusten maailmasta
Teksti perustuu kirjoittajan Yleisesikuntaupseerikurssi 57:llä tekemään
diplomityöhön, jonka aihe on ”Miehittämättömät ilma-alukset osana
ilmaoperaatioita - UAS suorituskykyjen käyttömahdollisuudet Suomessa
vuonna 2030” ja lähiaikoina mediassa esillä olleisiin uutisointeihin.

Kohti ilmailun
miehittämättömyyttä?
We’re at a real time of transition here
in terms of future aviation. What’s
going to be manned? What’s going
to be unmanned? There are those
who see the JSF as the last manned
fighter/bomber. And I’m one that’s
inclined to believe it—whether it’s
right or not.
Amiraali Michael Mullen antoi
yllä olevan lausunnon Yhdysvaltain
puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajana vuonna 2009,
kun hän oli perustelemassa vuoden
2010 puolustusbudjettia kongressille. Yksittäinen lause ei muuta suuria
trendejä, mutta kuvastaa hyvin sitä
ajatusmaailmaa, joka vallitsi jo kuusi
vuotta sitten. 1990-luvulta noususuhdanteessa jatkunut määrätietoinen
miehittämättömien ilma-alusten
kehittäminen on selkeästi kiihtynyt
2000-luvulla. Mullenin antaman
lausunnon jälkeen viimeiset viisi
vuotta ovat olleet miehittämättömien
ilma-alusten räjähdysmäistä kasvua.
Maailmanlaajuisessa ilmailuteollisuudessa miehittämättömät ilmaalukset jatkavat voimakkaimmin
kasvavana alana tällä vuosikymmenellä. Uusimpina mukaan tulleina
toimijoina ovat miehittämättömien
ilma-alusten siviilisovellukset. Em-

me voi olla toteamatta, että juuri nyt
on tapahtumassa suuri murros, joka
koskettaa globaalisti monia tahoja. Sotilaallisessa mielessä kehitys
avaa monia mahdollisuuksia omaa
toimintaa ajatellen, mutta myös ajattelemisen aihetta uhkaympäristön
muuttumisen myötä.
Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien lukumääräinen kasvu on
siis viimeisen kymmenen vuoden
aikana ollut kiihtyvää. Miehittämättömien ilma-alusten sotilaallisessa käytössä tapahtui merkittävä
muutos, kun Yhdysvallat aloitti
hyökkäykselliset operaatiot vuonna
2001 Afganistanissa ja myöhemmin
Irakissa. Nämä tapahtumat aiheuttivat tarpeen uusien sotilaallisten
sovellusten kehittämiselle, jotka
konkretisoituivat osittain miehittämättömien ilma-alusten muodossa.
Niiden käyttö yleistyy nykyään kaikkien puolustushaarojen toiminnassa
osana ilmaelementin hyödyntämistä. Miehittämättömien järjestelmien
edut korostuvat erityisesti tehtävissä,
jotka ovat tylsiä, likaisia tai vaarallisia. Tulevaisuuden kehityssuuntana
voidaan nähdä miehittämättömät
järjestelmät osana kokonaisjärjestelmiä. Tällöin ne toimisivat rinnakkain
miehitettyjen järjestelmien kanssa.
Tuleeko ihmiskunta näkemään tulevaisuudessa kokonaan miehittämättömän ilmailun?

Terminologian
monimuotoisuus
Miehittämättömiä ilma-aluksia on
kuvattu useilla eri termeillä ja niillä
on ollut erilaisia merkityksiä. Tässä
artikkelissa selvitetään terminologiaa

historiaan nojaten ja näin valotetaan
uuden kasvavan alan kirjavaa maailmaa käsitteiden ja määritelmien
kautta.
Kirjallisuudessa miehittämätön
ilma-alus on määritetty yleensä termillä UAV (Uninhabited Aerial Vehicle tai Unmanned Aerial Vehicle),
ROA (Remotely Operated Aircraft)
ja RPV (Remotely Piloted Vehicle).
Ilma-aluksen ohjaaja ei ole mukana
miehittämättömässä ilma-aluksessa.
Voimanlähde, joka tuottaa aerodynaamisesti työntövoimaa ja nostetta,
on hallittu autonomisesti tai kaukokäytöllä.
The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
määrittelee UAV:n lentokoneeksi,
joka on suunniteltu tai modifioitu
toimimaan ilman ohjaajaa sähköisen
ohjausjärjestelmän ohjauskomentojen kautta tai mukana kantamansa autonomisen ohjausjärjestelmän avulla.
RPV (Remotely Piloted Vehicle)
termiä käytettiin Vietnamin sodan
aikana, mutta termi alkoi muuttua
Yhdysvaltojen sotilaiden keskuudessa RPA:ksi (Remotely Piloted
Aircraft), jolla tarkoitettiin sekä ilmaalusta että sitä lennättävää ohjaajaa.
Iso-Britannian näkemys miehittämättömiin ilma-aluksiin on enemmän poissa olevan ohjaajan roolia
korostava, eikä miehittämättömyys
ole varsinaisesti avainasemassa (vrt.
matkustajien mahdollisuus). Termi
on kirjoitettu muotoon Remotely
Piloted Air System (RPAS).
Naton määrityksen mukaan
UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
on uudelleenkäytettävä ilma-alus,
joka on suunniteltu käytettävän ilman mukana olevaa ohjaajaa. Se ei
Ilmatorjunta 4/2015
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kuljeta matkustajia ja sitä voidaan
ohjata kaukokäyttöisesti tai ohjelmoida lentämään autonomisesti.
Uudelleenkäytettävyys rajaa pois
ohjuksen lailla toimivat laitteet tässä
määrittelyssä.
Yhdysvaltojen puolustusministeriö (US Department of Defence,
DoD) on seurannut Yhdys-valtojen
ilmailuhallinnon (Federal Aviation
Administration, FAA) ja Euroopan
lentoturvalli-suusviraston (European
Aviation Safety Agency) esimerkkiä
ja ottanut käyttöön termin Un-manned Aircraft System (UAS). Tällä
on yhtenäistetty terminologiaa ja
määrittelyllä korostetaan järjestelmää kokonaisuudessaan. Tämä termi sisältää tarvittavat maa-asemat,
yhteydenpitolinkit, laukaisu- ja vastaanottojärjestelmät sekä varsinaisen
ilma-aluksen.
Syksyllä 2015 (9.10.2015) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi
määräyksen, joka koskee kaukoohjatun ilma-aluksen ja lennokin
lennättämistä. Määräyksen määritelmien mukaan kauko-ohjatulla
ilma-aluksella (Remotely Piloted
Aircraft, RPA) tarkoitetaan miehittämätöntä ilma-alusta, jota ohjataan
kauko-ohjauspaikasta ja käytetään
lentotyöhön. Miehittämättömällä
ilma-aluksella (Unmanned Aircraft,
UA) puolestaan tarkoitetaan ilmaalusta, joka on tarkoitettu lentämään
ilman ilma-aluksessa mukana olevaa
ohjaajaa. Lisäyksenä on vielä tarkennus, että tällä ei tarkoiteta lennokkia.
Lennokilla puolestaan tarkoitetaan
lentämään tarkoitettua laitetta, jonka
mukana ei ole ohjaajaa ja jota käytetään harraste- tai urheilutarkoitukseen pois lukien ensisijaisesti lapsille
suunnatut laitteet ja kauko-ohjatut
ilma-alukset.

poliittiset tarkoitusperät ovat lisänneet miehittämättömien ilma-alusten
kehittämistä ja käyttöä. Viimeaikaiset
toimintaympäristön muutokset ja takuten rajavalvonnassa, villieläinten pahtumat Euroopassa ovat nostaneet
tutkimisessa, sotilastehtävissä, sään esiin perinteisiä miehitettyyn sotilaja ympäristön valvontaan liittyvissä silmailuun liittyviä suorituskykyjä,
tehtävissä, alueen kartoittamisessa mutta kehitystyö siviili- ja sotilasja viranomais- ja poliisitehtävis- järjestelmien miehittämättömyyden
sä. Sotilaallisten tehtävien osalta osalta on jatkunut. Kuvassa 2 on
korostuvat tiedustelu ja valvonta, arvioitu miehittämättömiin ilmarajaturvallisuus, vastasissitoiminta, alusjärjestelmiin käytettävää rahailmaiskut, maalin tunnistaminen ja määrää vuosien 2013–2023 välillä.
Vuonna 2013 julkaistun raportin
maalittaminen, tiedonsiirron releeKehitysnäkymät
nä toimiminen ja osallistuminen (Reforming U.S. Drone Strike Policies,jaCouncil
on Foreign
Relations)
elektroniseen sodankäyntiin.
Miehittämättömien
ilma-alustenTällä
lukumäärä
käyttö tulevat
kasvamaan
huomattava
mukaan
nykyisten
trendien
valossa
hetkellä
merkittävimmät
miehittätulevaisuudessa. Niitä käytetään jo nyt monissa tehtävissä, kuten rajavalvonnassa,
on epätodennäköistä,
että
useissa valmättömien tutkimisessa,
ilma-alusten sovellukset
villieläinten
sotilastehtävissä,
sään ja ympäristön
valvontaan
liittyvissä
tioissa on kymmenen
vuoden päästä
tehtävissä,
alueen kartoittamisessa
ja poliisitehtävissä.
Sotilaallisten
ovat sotilasorientoituneita.
Kuvassaja viranomaistehtävien
osaltapunertavalla
korostuvat tiedustelu
valvonta, rajaturvallisuus,
vastasissitoiminta
järjestelmä tuottaa
kau1 on esitetty
värillä jatäydellinen
ilmaiskut,
tunnistaminen
ja maalittaminen,
tiedonsiirron
releenä toimiminen ja
kaa ilma-iskuja
miehittämättömillä
(Military, maalin
toinen alhaalta
katsottuna)
osallistuminen
elektroniseen
sodankäyntiin.
Tällä hetkellä
merkittävimmät
ilma-aluksilla.
Samalla
arvioidaan,
pelkästään sotilaskäyttöön
tarkoitetut
miehittämättömien ilma-alusten sovellukset ovat sotilasorientoituneita. Kuvassa 1 on
järjestelmät. Tulevaisuuden sotilaal- että miehittämättömiä ilma-alusjäresitetty punertavalla värillä (Military, toinen alhaalta katsottuna) pelkästään sotilaskä
jestelmiä kehittävillä
mailla
tulee
liset skenaariot
ovat tuotekehitystä
tarkoitetut
järjestelmät.
Tulevaisuuden sotilaalliset
skenaariot ovat
tuotekehitystä
en
olemaan
lyhyen
toimintamatkan
eniten
ajava
voima.
Pääsyy
tähän
on
ajava voima. Pääsyy tähän on ihmishenkien säästäminen toimimalla miehittämättöm
järjestelmiä,
jotka kykeneihmishenkienvaarallisessa
säästäminen toimimalilma-aluksilla
ympäristössätaktisia
ja toisaalta
lisätä suorituskykyä
niillä osa-a
vät rajoitettuun
tulenkäyttöön.
Nämä
joilla
ihminen on järjestelmän
heikoin tekijä.
Yhä kehittyvä
teknologia, taloudellinen
la miehittämättömillä
ilma-aluksilla
kannattavuus
ja poliittiset tarkoitusperät
ovatkuitenkin
lisänneet rajoittuneita
miehittämättömien
ilma-alust
tarkkuuvaarallisessa ympäristössä
ja toisaal- ovat
kehittämistä
ja käyttöä.niillä
Viimeaikaiset
muutokset
ja tapahtumat
den, tiedustelukyvyn
ja johtamista lisätä suorituskykyä
osa-alu- toimintaympäristön
Euroopassa
ovat nostaneet
esiin perinteisiä
miehitettyyn
sotilasilmailuun
liittyviä
järjestelmien
osalta,
joita vaaditaan
eilla, joilla ihminen
on järjestelmän
suorituskykyjä, mutta kehitystyö siviili- ja sotilasjärjestelmien miehittämättömyyden o
heikoin tekijä. Yhä kehittyvä tekno- toiminnan ulottamiseen valtion raon jatkunut. Kuvassa 2 on arvioitu miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin käytettäv
logia, taloudellinen
ja jan yli ilmapuolustettuun ilmatilaan.
rahamäärää
vuosienkannattavuus
2013–2023 välillä.

Kehitysnäkymät
Miehittämättömien ilma-alusten lukumäärä ja käyttö tulevat kasvamaan
huomattavasti tulevaisuudessa. Niitä
käytetään jo nyt monissa tehtävissä,
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Erilaisten
miehittämättömien
ilma-alusjärjestelmien
globaali
määrä
Kuva
1: Erilaisten
miehittämättömien
ilma-alusjärjestelmien
globaali
määrä jaoteltun
jaoteltuna käyttöperiaatteen
mukaan
ylös järjestyksessä;
käyttöperiaatteen
mukaan (alhaalta
ylös(alhaalta
järjestyksessä;
siviili, sotilas,siviili,
kaksoiskäyttö
sotilas, kaksoiskäyttö,
tutkimus,
kehitys)
vuosien
2005–2014
välillä.
Tau- laitteide
tutkimus,
kehitys) vuosien
2005–2014
välillä.
Taulukko
ei sisällä
yksittäisten
lukko ei sisällä yksittäisten laitteiden kappalemäärää.
kappalemäärää.

ilma-alusten toiminnan sallimista tai
Vuonna 2012
rajoittamista. Sotilaallisessa mielessä
tehty ennuste
voidaan tarkastella myös uhkan ja
miehittämätmahdollisuuden näkökulmia. Sotitömiin ilmalaallisen miehittämättömän toiminalusjärjestelmiin
Keräyspäälliköiden Risto Häkkisen käytettävästä
ja Seppo Lehdon
nan silmin katsottuna mahdollisuudet
ovat ilmeiset ja monelta osa-alueelta
rahasta vuosien
jo maailman kriiseissä ja sodissa
2013–2023 välillä
koeponnistettuja. Uhkan näkökulma
jaoteltuna siviilisaadaan esiin, kun käännämme mahja puolustusteoldollisuudet osoittamaan itseämme
• OSALLISTUKAA
JUHLARAHASTOKERÄYKSEEN
lisuuteen (Siviili
kohti jaMUKAAN
pohdimme niiden aiheut• HAASTAKAA
YRITYKSET JA YSTÄVÄT
alimmaisena,
tamaa uhkaa. Tätä
ajatusleikkiä voi
puolustus
ylim- ILMATORJUNNAN
- VAALITTE NÄIN
SUOMEN
PERINNETTÄ
tarkastella
myös
hybridisodankäynmäisenä).
nin kontekstissa, jolloin tarkastelu
Keräystilit ovat
eiIBAN
ole niin
mustavalkoista. Koska
-miehittämättömiin
Nordea
136630-128587,
FI29 1366 3000 1285 87
Kuva 2: Vuonna
2012
tehty ennuste
ilma-alusjärjestelmiin
ja halusta
tehdä Euroopan
liberaa- kädessäsikäytettävästä
on Ilmatorjunta -lehti, en
Raportissa
mainitaan
esimerkkinä
- Sampo siviili-804307-10126485,
IBAN FI03
8043 0710 1264 85
rahasta vuosien
2013–2023
välillälein
jaoteltuna
ja puolustusteollisuuteen
(Siviili
miehittämättömien
ilma-alusten malta olla
lisäämättä keskusteluun
tällaisesta
valtiosta Venäjä,
joka voisi
- OP-Pohjola 509212-2117481,
IBAN FI60 5092 1220 1174 81
alimmaisena, puolustus ylimmäisenä).

IT-MuSEo

HAASTE ILMATORJUNTALEHDEN LUKIJOILLE

toimia yllä kuvatulla tavalla Georgi- toimintaa koskeva määräys. Tämän seuraavaa ajatusta. Mikä olisi ilmakaltainen ympäristö antaa siviilitoi- torjuntasoturin näkökulmasta hyvä
assa
tai Azerbaidzanissa.
Vuonna
2013 julkaistunRaportin
raportin (Reforming U.S. Drone Strike Policies,
Council on Foreign
mijoille harrastajista ammattilaisiin
torjua miehittämättömiin ilmajulkaisemisen
jälkeen
vastaavaa
Relations) mukaan nykyisten trendien valossa on epätodennäköistä, keino
että useissa
mahdollisuuden kehittää uutta toi- aluksiin liittyvää uhkaa? Skaala on
toimintaa
on
voitu
lukea
Ukrainan
valtioissa on kymmenen vuoden päästä täydellinen järjestelmä tuottaa kaukaa ilma-iskuja
mialaa ilman viranomaisen turhaa laaja alkaen pienistä alle 15 cm kojamiehittämättömillä
Syyrian uutisointiinilma-aluksilla.
liittyen. Ra- Samalla
arvioidaan, että miehittämättömiä ilmarajoittamista. Tuoreena esimerkkinä koisista parveilevista järjestelmistä
portissa
arvioidaan
myös,
että
silloin
alusjärjestelmiä kehittävillä mailla tulee olemaan lyhyen toimintamatkan
taktisia
voidaan todeta Mikkelin lentoken- aina lentokoneiden kokoluokkaan
kun
kustannukset
miehittämättömiljärjestelmiä,
jotka
kykenevät rajoitettuun tulenkäyttöön. Nämä ovat kuitenkin
rajoittuneita
tälle avattu Suomen ensimmäinen saakka. Mikä on kustannustehokaslätarkkuuden,
ilma-aluksilla
tehdyissä iskuissa
tiedustelukyvyn
ja johtamisjärjestelmien osalta, joita vaaditaan
toiminnan
miehittämättömien ilma-alusten
Mikä kuuluu ilmatorjunnalle ja
vastaavat
miehitettyjen
ulottamiseen
valtion ilma-alusten
rajan yli ilmapuolustettuun ilmatilaan. Raportissata?
mainitaan
testikeskus UAS Centre Finland. mikä jonnekin muualle? Onko rakustannuksia,
valtiot
tulevat
invesesimerkkinä tällaisesta valtiosta Venäjä, joka voisi toimia yllä kuvatulla tavalla Georgiassa
Uhkaan
liittyen
pitää
kennuksen
sisäänmuseon
25 kg:n
Ilmatorjuntamuseo
viime
tovereistani.
Muistot
ovatvakavasti
pääasiasja olen
10
toimaan
huomattavasti täytti
aseistettuihin
tai Azerbaidzanissa.
Raportin
julkaisemisen
jälkeen
vastaavaa
toimintaa
on haastanut
voitu
lukealentänytnetissä
punnita
siviilikäytössä
yleistyvät
laite
enääRUK:n
ilmatorjunnan
asia? Onko
miehittämättömiin
ilma-aluksiin.
vuonna
50
vuotta.
Se
on
toimiva
sa
myönteisiä,
mutta
useasti
muistan
20
€:lla
entiset
oppilaani
ja
Ukrainan ja Syyrian uutisointiin liittyen. Raportissa arvioidaan myös, että silloin kun
miehittämättömät
ilma-alukset
aina se
sitä koskaan ollutkaan?
Entä jos
laitos
kokoelmineen
ja
vaihtuvine
kiusallisiakin
tilanteita,
joista
olen
varsinaissuomalaiset
ilmatorjunnan
kustannukset miehittämättömillä ilma-aluksilla tehdyissä iskuissa vastaavat miehitettyjen
Trafi
n määrittelemästä
lennokista
tulee sieltä
ulos ja
poistuutulevaikorkenäyttelyineen.
Museolla
on mahdolkuitenkin
selvinnyt pienin
kolhuin. se
ystävät
tukemaan
museon
ilma-alusten
kustannuksia,
valtiot tulevat
investoimaan
huomattavasti
aseistettuihin
Uh
ka vai mahdollisuus?
suuremman
kokoluokan
kaupallisiin
alle?
Miltä tämä näyttäytyisi virkalisuus
järjestää
erilaisia
tilaisuuksia
Mitä
voin
ja
mitä
me
kaikki
ilsuutta.
miehittämättömiin ilma-aluksiin.
Lopuksi voidaan todeta, että mie- järjestelmiin. Laitteiden hankintahin- aputehtävään sidottuna? Artikkelin
ja käytössä on audiovisuaalisia lait- matorjuntaihmiset voimme tehdä
Aseveljeni ja –sisareni, ystäväni
hittämättömien
ilma-alusten maa- natkin ovat jo nyt kaikkien ulottuvil- kirjoittaminen laittoi mielikuvitukUhkaPuustellissa
vai mahdollisuus?
teita.
kokoontuvat mm. la.
hienon
museomme
tulevaisuuden
ottakaa
haaste vastaan.
Tämä suuntaus saattaa aiheuttaa sen liikkeelle,
mutta tulevaisuutta
ilmaa voidaan lähestyä sekä uhkan
sotaveteraanit.
takaamiseksi?
Lopuksi
voidaan todeta,
että miehittämättömien
ilma-alusten
voidaan
lähestyä
myös näiden laitteiden
käyttöämaailmaa
lain pitää
tarkastella
jo tänään. Haluan
että
mahdollisuuden
näkökulmasta.
Pitäkäämme
yhteyttä!
Itseuhkan
koen että
Ilmatorjuntamuseon
Itse yritän
seuraavalla
tavalla:
sekä
mahdollisuuden
Siviilitoiminnan
suunnasta
asiaa
vastaiseen
toimintaan
tai tahattotoivottaa
reipasta
talvea Ilmatorjunta
Siviilitoiminnan
suunnasta
asiaa näkökulmasta.
Hannu
Pohjanpalo
henkiseksi
voimavarakseni.
Esillä
avustan
museolla
jossakin
projeklähestyttäessä
mainittava
julkaiseman
määräyksen
uutisointiin
liittyvät
maininnat
toimintaan,
joka lisää vaaraa
-lehden
lukijoille
ja onnea 90 vuotta
lähestyttäessä
on on
mainittava
TrafiTrafin
n maan
ilmatorjuntaihminen
oleva
muistuttaa minua
pit- sivullisille
tissa,
olen ottanut
juhlarahaston
ke- täyttäneelle
EU:nvälineistä
tai kansainvälisen
sääntelyn
puutteesta
ja halusta
tehdä Euroopan
liberaalein
ihmisille.
Molempia
yllä
aselajille.
julkaiseman
määräyksen
uutisoinmiehittämättömien
ilma-alusten
määräys.
Tämän kaltainen ympäristö
mainittuja
näkökulmia
on
tarkastelkästä
urastani ilmatorjunnassa
ja työräyslistankoskeva
(ja
saanutkin
lahjoituksia)
tiin
liittyvät
maininnat
EU:n
tai toimintaa
antaa siviilitoimijoille
kehittää uutta toimialaa
tava pohdittaessamahdollisuuden
miehittämättömien
kansainvälisen
sääntelynharrastajista
puutteesta ammattilaisiin
ilman viranomaisen turhaa rajoittamista. Tuoreena esimerkkinä voidaan todeta Mikkelin
lentokentälle avattu Suomen ensimmäinen miehittämättömien ilma-alusten testikeskus
UAS Centre Finland. Uhkaan liittyen pitää vakavasti punnita siviilikäytössä yleistyvät
miehittämättömät ilma-alukset aina Trafin määrittelemästä lennokista suuremman
kokoluokan kaupallisiin järjestelmiin. Laitteiden hankintahinnatkin ovat jo nyt kaikkien
ulottuvilla. Tämä suuntaus saattaa aiheuttaa myös näiden laitteiden käyttöä lain
vastaiseen toimintaan tai tahattomaan toimintaan, joka lisää vaaraa sivullisille ihmisille.
Molempia yllä mainittuja näkökulmia on tarkasteltava pohdittaessa miehittämättömien
ilma-alusten toiminnan sallimista tai rajoittamista. Sotilaallisessa mielessä voidaan

Ilmatorjuntamuseo,
jäljelle jäänyt tukikohta
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AJANKOHTAISTA

TUTKIMUKSESTA

Majuri Samuli Tanttu
Korkeakouluosaston johtaja
Ilmasotakoulun Koulutuskeskus

Tilannekuvaa muodostamassa
”Jokainen organisaatio tarvitsee toimiakseen tietoa
ympäristöstään ja sen tapahtumista sekä niiden vaikutuksesta
omaan toimintaansa.”1
Kirjoitus perustuu ajatuksiini, jotka
heräsivät diplomityötä tehdessäni
yleisesikuntaupseerikurssilla. Diplomityöni aiheena oli taistelutukikohdan tilannekuvan muodostaminen.
Tässä kirjoituksessa en referoi tai tuo
suoraan esille työni tuloksia. Työni
pohjalta mielenkiintoni kohdistui
yleisesti tilannekuvan muodostamiseen liittyviin haasteisiin, koska
muodostamme päivittäin työssämme
tilannekuvaa itsellemme tai esimiehillemme. Riippumatta ympäristöstä
tai tilanteesta samat perusasiat ja
lainalaisuudet tulee mielestäni ottaa
huomioon. Tutustuin työtä tehdessäni myös aikaisempiin tilannekuvaa
käsitteleviin opinnäytetöihin ja huomasin samojen haasteiden ilmenevän
ympäristöstä riippumatta. Haasteet
eivät rajoittuneet vain sotilasympäristöön, vaan samoja ilmiöitä oli
tunnistettavissa myös muissa organisaatioissa.

Tilannekuva on toimintaympäristöstä riippumaton edellytys johtamistoiminnalle
Oikea tilannekuva tunnistetaan yhdeksi ratkaisevaksi tekijäksi hyvässä
johtamistoiminnassa. Ilman tilannekuvaa päätöksiä on mahdoton tehdä.
Tilannekuvan muodostaminen on
siksi tärkeää ja jatkuvaa toimintaa.
Tämä pätee sekä normaaliolojen että
poikkeusolojen aikana. Myöskään
aika ei ole muuttanut tilannekuvan
1 Valtioneuvoston periaatepäätös.
2010. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. s. 56.
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tarvetta. Edelleen johtajan tehtävä on
tehdä päätöksiä, joiden tulee perustua oikeisiin tietoihin. Samat säännöt
pätevät myös ryhmänjohtajista aina
valtion johtoon asti. Tilannekuvan
muodostamisen voi jakaa neljään eri
vaiheeseen. Nämä ovat tiedon kerääminen, kokoaminen, analysointi ja jakaminen. Tilannetietojen keräämisen,
kokoamisen ja jakamisen tavat ovat
muuttuneet merkittävästi ajan kuluessa. Kirjekyyhkyistä ja läheteistä on
siirrytty sähköisiin tietojärjestelmiin
ja sovelluksiin, jotka piirtävät näytölle esimerkiksi yksittäisen sotilaan
tarkkuudella kuvaa taistelukentästä.
Samalla myös viiveet tiedon keräämisessä ovat kadonneet. Tiedot tapahtumista eivät välttämättä siirry porras
portaalta ylös vaan yksittäiset tilannetiedot ovat suoraan korkeimman
päätöksentekijän nähtävissä. Tätä
tiedonsiirron nopeutta symboloi mielestäni hyvin kuva presidentti Obamasta seuraamassa ”suorana” iskua
Osama bin Ladenin piilopaikkaan.
Järjestelmien tapahtuvien muutoksien
vuoksi olisi hyvä palata aika ajoin
takaisin tilannekuvan muodostamisen
perustekijöihin. Miksi tilannekuvaa
muodostetaan? Mitä tietoa tarvitsee
kerätä? Miten tietoa kerätään? Kenelle kerätty tieto jaetaan? Palvelevatko
käytössä olevat tilannetiedot johtajia
oikeasti heidän päätöksenteossa?

Diplomityössä tarkastelun
kohteena taistelutukikohta
Ilmavoimissa taistelutukikohtien
rakennetta on kehitetty viimeisten
vuosien aikana. Erityisesti esikunnan organisaatiota ja sitä kautta

johtamisrakennetta on kehitetty ja
tilannekuvajärjestelmä on kokenut
muutoksia. Diplomityöni tavoitteena oli muodostaa kehittämisehdotuksia miten tukikohdan esikunnan
operaatioryhmän tilannetietoisuutta
voitaisiin parantaa. Määrittelin ensin työssäni laajasti mitä tilannekuva
yleisesti on ja mistä se muodostuu.
Mitä ylipäätään tarkoitetaan tilannetietoisuudella? Mitä tilannekuvan
muodostuminen oikeasti on? Tarkastelin työssäni tilannekuvajärjestelmää Vaatimustenhallinnan oppaan
(2013) mukaisesti järjestelmänä,
jossa suorituskyky muodostuu pääosin henkilöstöstä, materiaalista ja
käyttöperiaatteesta. Yleisesti tilannekuvajärjestelmä ymmärretään mielestäni pelkästään materiaalin kautta
ja halusin suorituskyvyn järjestelmänäkymän kautta katsoa laajemmin
kokonaisuutta. Selvitin ensin asiantuntijakyselyllä, mitä tietoja tukikohdan esikunta tarvitsee. Koostin näkemykset ja lähetin sen koostettuna
kommentoitavaksi (delfoi). Tämän
jälkeen kysyin asiantuntijoilta mitä
tietoa he eivät saa, mistä se heidän
mielestään johtuu ja miten toimintaa
voitaisiin kehittää. Menetelmän pohjalta sain hyvän kuvan minkä tiedon
tuottaminen on haastavaa ja miksi se
koetaan haastavaksi. Tutkimukseni
tuloksissa esittelin erilaisia vaihtoehtoja kehittää taistelutukikohdan
tilannekuvan muodostamista sitoen
ne henkilöstöön, materiaaliin ja käyttöperiaatteeseen.
Tilannekuvan muodostaminen
jaoin työssäni tietojen keräämiseen, käsittelyyn, kokoamiseen ja
tilannekuvan jakamiseen. Tietojen
kerääminen tarkoittaa kaikkia niitä
toimenpiteitä, joilla hankitaan tarvittavat tilannetiedot. Tietojen käsittely
sisältää tietojen (informaation) pyytämisen, vastaanottamisen, käytön,

Tilannekuvan muodostamisen prosessi ja sen vaiheet

vertailun, varmentamisen, tarkastamisen sekä taltioinnin ja luokittelun.
Tiedon poistaminen ja tuhoaminenkin on käsittelyä. Kokoamista on tilannetietojen käsittely siten että tilannetiedot saadaan tarpeen mukaisesti
koottua tilannekuvaan. Muodostetun
tilannetietoisuuden jakaminen kattaa
toimintaan osallistujien määrittelyn,
tietojen esittämisen, tilanteen ja sen
kehittymisen ymmärtämisen sekä
näkemyksien jakamisen. Analysointia tapahtuu joka tasolla painottuen
erityisesti käsittelyn ja kokoamisen
yhteydessä.

Käsitteet ja niiden
määrittelyt tulee olla
yhdenmukaisia
Tilannekuvan tai tilannetietoisuuden
muodostamisessa yksi olennainen
osa on käsitteet ja määritelmät. Nämä
tulee olla selkeästi määritetty ja hen-

Viiveet tilannetietojen kokoamisessa vähenevät viestivälineiden
kehittyessä ja yleistyessä.
Kuva Puolustusvoimat

kilöstön sisäistämiä, jotta tieto kulkee
koherenttina tiedon keräämisestä päätöksentekijälle asti. Esimerkiksi termi
tilannekuva käsitetään usein tietoteknisellä laitteella olevana kuvana. Kuvana, jossa näkyvät tarvittavat tiedot.
Tilannetietoisuus ymmärretään usein
seuraavana tasona, jossa tiedetään mitä tapahtuu, mutta ei välttämättä tiedetä mitä siitä seuraa. Tilanneymmärrys
on taas henkilön kokemustensa ja
ammattitaidon kautta muodostettu
ymmärrys mitä tilannekuvassa on
tapahtumassa ja mitä se tarkoittaa.
Eli osataan arvioida mihin tilanne on
kehittymässä. Yksinkertaistettuna tilannekuvaa katsomalla muodostetaan
tilannetietoisuus, josta analysoimalla
voidaan muodostaa tilanneymmärrys.
Määrittelyt eivät kuitenkaan ole näin
yksiselitteisiä. Eri valtionvirastojen
asiakirjoissa on määritetty monella tavalla tilannekuvaa, tilannetietoisuutta
ja tilanneymmärrystä. Tilannekuva
ymmärretään osassa asiakirjoja ymmärrykseksi, mitä on tapahtumassa
ja mitä siitä seuraa. Eli kuvaksi, joka
on muodostunut päätöksentekijälle.
Merkitys on siis sama kuin ensin määrittelemälläni tilanneymmärryksellä.
Samassa asiakirjassa ei (ehkä juuri
siksi?) ole määritetty erikseen tilanneymmärrystä. Toisaalta osassa lähteitä
tilanneymmärrys nähtiin terminä, johon liittyy suurien kokonaisuuksien
vaikutus. Eli tiedostat mikä on tilanne,
mutta lisäksi tilanneymmärrys vaatii
esimerkiksi poliittisten seurannaisvaikutusten hahmottamista. Tätä kautta
osa lähteistä näki tilanneymmärryksen strategisen tason johtamiseen
liittyvänä käsitteenä. Jossain opinnäytetyössä tilannekuva rinnastettiin
terminä tilannekuvajärjestelmään. Itse
opin kaikesta tästä sen, että termien

merkitys ja niiden ymmärtäminen
samalla tavalla on olennainen osa
tilannetietoisuuden muodostamista.
Samoilla sanoilla tulee olla tulkitsijasta riippumatta sama merkitys. Sama
terminologian haaste koskee myös
sotilassanastoa. Merkitykset tulee
olla määritetty. Näinhän meillä on
kenttäohjesääntöperheessä ja oppaissa
tehty. Toisaalta samoja termejä on
osin määritetty useissa paikoissa ja
hieman eri tavalla. Samoja termejä
ei tulisi olla määritetty jokaisen tason
oppaassa erikseen. Toisaalta ryhmänjohtaja lukee ryhmänjohtajan opasta
ja kenttäohjesäännön määrittelyt eivät
ole hänen luettavissaan. Termien määrittely kirjallisesti ei yksin riitä, vaan
merkitys pitää olla samalla tavalla
opetettu ja sisäistetty henkilöstölle.
Termiä tulee henkilöstön käyttää jokapäiväisessä toiminnassaan oikealla
tavalla. Harvapa meistä katsoo tilanneraportteja kirjoittaessaan miten
termit on määritetty ohjesäännössä.
Vielä harvempi muistaa termien
määrittelyt ulkoa. Jos määritelmissä
on erilaisia tulkintoja, yhteneväisen
tilannekuvan muodostaminen on mielestäni lähes mahdotonta. Pienetkin
eroavaisuudet ymmärryksessä voivat
muodostua ratkaiseviksi muodostettaessa tilannetietoisuutta.
Samaan tilannekuvan oikeanlaiseen ymmärrykseen liittyy lyhenteet
ja symbolit. Tiedon määrään ja sen
esittämiseen pienessä näyttöruudussa
yhtenä ratkaisuna on käyttää yleisiä taktisia merkkejä ja symboleita. Näin tekemällä voidaan kuvata
suurempia tietomääriä pienemmässä tilassa, yhdellä näytöllä. Tällöin
käytettävillä symboleilla tulee olla yhteisesti hyväksytty tarkoitus,
jotta tieto varmasti välittyy oikein.
Symbolikirjastoa tuleekin päivittää,
kun organisaatiomme muuttuu. Jos
symboleita käytetään, on myös henkilöstön syytä osata niiden merkitys.
Muuten haluttu tieto jää välittymättä.

Tietotarpeiden määrittely
unohtuu helposti
Toinen merkityksellinen tekijä on
tilannetietovaatimusten
hallinta
järjestelmällisesti. Tässä mielestäni
Ilmatorjunta 4/2015
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Tunnistatko joukkoosi liittyvät symbolit? Ovatko symbolit ajan tasalla?

korostuu alaisen ja esimiehen roolien tunnistaminen osana prosessia.
Tällä tarkoitan erityisesti esimiehen
(tai ylemmän johtoportaan) vastuuta määrittää alaisille (tai alemmalle
johtoportaalle) tarvitsemansa tilannetiedot. Alaisen tehtäväksi tulee
tuottaa ylemmän vaatimat tilannetiedot päätöksentekijälle. Tarvittaessa
alainen analysoi valmiiksi vaaditut
tilannetiedot, jos näin on määritetty.
Toisaalta ylempi johtoporras voi haluta ns. raakadatan ja tehdä itse siihen
liittyvän analysoinnin. Alaisen tehtävänä ei tulisi olla arvailla mitä tietoa
esimies haluaa tai missä muodossa
se tiedon haluaa. Tietoa tuotetaan
ylös yleensä liikaa, jos tietovaatimuksia ei ole määritetty. Sekään ei
ole hyvä, että esimiehellä ”on pääsy”
riittävään tietoon. Tällöin olennainen
tieto häviää massaan tai esimiehelle
annetaan käyttöön halutun tilannetietoisuuden kannalta epäolennaisia
tietoja. Tarvittaessa alemman portaan
tulee pyytää tilannetietovaatimukset
ylemmältä portaalta mieluummin kuin
arvailla omatoimisesti. Miksi tämä
lähes itsestään selvä asia on nyt esille
nostamisen arvoinen? Nykypäivänä
tietoa kyetään keräämään ja jakamaan
paljon ja nopeasti. Todennäköisesti
tulevaisuudessa pystytään vieläkin te12
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hokkaampaan tiedon keräämiseen ja
jakamiseen. Haaste tiedon saamisesta
on siten siirtynyt haasteeksi tiedon
luokitteluun ja hallintaan. Esimerkiksi työkoneillamme on verkon kautta
pääsy lähes kaikkiin asiakirjoihin ja
normeihin. Myös älypuhelimistamme
avautuu loputon tietopankki. Tiedon
määrä ei ole siis mikään ongelma,
vaan oikean tiedon saaminen esille eli
tiedon löytäminen. Siksi nykypäivänä
joka paikassa tilannetiedon määrittelyyn sekä tilannetiedon hallintaan
tulisi kiinnittää mielestäni erityistä
huomiota.
Kun tarvittavat tilannetiedot on
määritetty, tulee vielä tunnistaa määritettyjen tilannetietojen kriittisyys.
Kriittisimmät tilannetiedot täytyy
välittää heti ylemmälle portaalle, kun
osa tiedoista voi odottaa seuraavaan
tilannekatsaukseen tai viikkopuhutteluun. Eli tiedon kokoamisen menetelmät muuttavat tiedon tarpeellisuuden
mukaan. Teemme kovin usein tämän
kriittisyyden määrittelyn itse, omalla ammattitaidolla. Vaarana on, että
olennainen tieto jää joko odottamaan
seuraavaan puhutteluun, vaikka tietoa
tarvittaisiin heti päätöksenteon tueksi.
Toisaalta kuormitamme tarpeettomasti järjestelmää, jos ilmoitamme
heti kaikesta ylemmälle portaalle.

Paljon tietoa ja nopea tiedonkulku
tekee kriittisyydenkin arvioinnin
vaikeaksi, mutta toisaalta tärkeäksi.
Tarvittavan tilannetiedon kriittisyyden määrittelyn tulisi vaikuttaa, kun
ohjeistetaan kuka, millä ja miten kerää tiedon. Kriittiseksi määritettyihin
tilannetietoihin tulee olla uskottavat
ja toimivat keräysmenetelmät käytössä. Jos organisaatio tunnistaa jonkin
tiedon olennaiseksi oman tehtävän toteuttamisessa, on loogista että kyseisen tiedon keräämiseen ja jakamiseen
todellakin panostetaan. Mitä kriittisempi haluttu tilannetieto on, sitä
varmemmaksi tieto halutaan. Tällöin
täytyy olla vaihtoehtoisia tilannetiedon keräysmenetelmiä saadun tiedon
oikeellisuuden varmistamiseksi. Kyse on siis resurssien kohdentamisesta
oikein, jotta saadaan riittävän laadukasta tilannekuvaa.

Mistä saamme
haluamamme tiedot?
Kolmas asia on tunnistaa tilannekuvan kokoamisen menetelmät.
Tilannekuvaa kootaan nykypäivänä
useassa sotilasorganisaatiossa tietoteknisellä tilannekuvajärjestelmälle
ja poikkeusoloissa varmennetaan kartoille. Sama virtuaaliseen ympäristöön muodostettu tilannekuvakokonaisuus on käynnissä myös muualla
yhteiskunnassa. Tietotekniset laitteet
mahdollistavat jo osin ja tulevaisuudessa kokonaan reaaliaikaisen tilanteenseurannan. Tietokoneen näytöltä
voidaan katsoa mikä on tilannekuvan
kokonaisuus reaaliaikaisena. Jos asia
olisi näin, miksi haluamme pitää aamupalavereita, viikkopuhutteluita,
tilannekatsauksia, jne? Keräämmekö
kaikissa näissä tilaisuuksissa samaa
tietoa yhä uudestaan ja uudestaan
päätöksentekoa varten? Keräämme
eri tapahtumista tilannetietoja ja
muodostamme tilannetietoisuutta,
jota tietokoneen näytöltä ei ole saatavissa. Mitä tietokoneen näytöllä ei
sitten löydy? Esim. analysoitua tietoa,
asioiden painotuksia, ilmeitä ja vuoropuhelua. Kaikissa kokoontumisissa
johtaja näkee miten asioita tuodaan
esille. Mitä asioita alempi porras
painottaa ja mistä se on huolissaan.

Tilannetietoisuuden
muodostamisen vaiheet ja
suorituskyvyn
osatekijät.

Miten muut paikalla olijat reagoivat
esille tuotuihin tietoihin. Myös alainen näkee miten merkitykselliseksi
esimies kokee esille tuomansa tiedot.
Esiintymisellä ja kyvyllä esittää tietoja on siten merkitystä tilannekuvan
muodostamisessa. Näitä emme tietokoneen näytöltä näe. Pidän tätä itse
hiljaisena tietona, joka on johtajille
tärkeää tietoa. Toisaalta tämänkään
tiedon jakamisen ei tulisi olla hallitsematonta. Mielestäni jokaisen tilaisuuden merkitys tulee tunnistaa, on
sitten kyseessä arkityömme viikkopuhuttelu tai poikkeusolojen tilannekatsaus. Tilannekuvan muodostamisen
kannalta on vähintään tiedostettava
mitä kyseiseltä tilaisuudelta halutaan
ja mitä tietoa siellä tulee jakaa. Sen
lisäksi, että oikea tieto tulee jaetuksi,
tilaisuuksien sisältö selkeytyy. On
siis tarkasteltava ja tunnistettava mitä
uutta haluamme tiedon kokoamiseen
liittyvistä tilaisuuksista, kun lähes
kaikki tieto on jo sähköisen järjestelmien kautta jaettuna. Tämä liittyy mielestäni myös siviilipuolelle
käytävään keskusteluun siitä miten
työaika nykypäivänä hukkuu erilaisiin palavereihin. Kukaan meistä ei
kaipaa päivän mittaisia johtoryhmän
kokouksia, joissa käsitellään jo tiedossa olevia asioita. Lyhyt, ytimekäs,
tarvittavan tiedon jakava tilaisuus on
tavoitetila. Tilaisuuden järjestäjällä
on mielestäni vastuu määrittää tilaisuuden tavoitteet.

Tilannekuvan muodostaminen on johtamistoiminnan
edellyttämä suorituskyky

olosuhteissa.”1
Tilannekuvan muodostaminen
on suorituskykynä löydyttävä, jotta
johtaminen voi onnistua. Tarkastelin työssäni tilannekuvajärjestelmää
suorituskyvyn järjestelmänäkymän
osa-alueista henkilöstön, materiaali
ja käyttöperiaatteen näkökulmasta.
Mielestäni järjestelmänäkymä on
oiva työkalu tunnistaa eri kokonaisuuksien vaikutuksia toisiinsa.
Emme saa mielestäni kehittää yhtä
osa-aluetta huomioimatta sen vaikutusta muihin. Parhaat järjestelmät
tulee mitoittaa siten, että organisaatiomme on kyvykäs niitä käyttämään
ja henkilöstölle on niiden käyttö
opetettavissa. Esimerkiksi johtamisjärjestelmälaitteiden (materiaali)
hankinnassa on ehdottomasti huomioitava, että laitteet on koulutettavissa
niitä käyttäville (henkilöstö) ja miten
laitteita käytetään (käyttöperiaate).
Kaikkien osa-alueiden huomioimisella saadaan ulosmitattua paras
suorituskyky. Tämä korostuu minusta
reserviläisistä koostuvassa sotaväessä. Toiminnoiltaan paras laite ei
kokonaisuuden kannalta ole paras,
jos sen kouluttaminen on liian haastavaa organisaation mukaiselle henkilöstölle. Liian haastavalla tarkoitan
tässä yhteydessä annettuun aikaan
ja resursseihin nähden epärealistisia
osaamistavoitteita. Tulevaisuudessa,
kun laitteet vaativat yhä spesifisempää osaamista, entisestään tämänkin
merkitys lisääntyy. Hankintojen yhteydessä on siksi oltava saumaton yhteistyö operatiivisen ja koulutusalan
suuntiin. Materiaalin hankinta vaatii

”Suorituskyky on kyky saavuttaa
haluttu vaikuttavuus määritetyissä

1 Vaatimustenhallinnan opas. 2013.
s. 103.

aina vähintään koulutusjärjestelmään
liittyviä tarkennuksia ja käyttöperiaatteiden tarkastelua. Tästä meillä
kaikilla on kokemusta.
Tilannekuvan muodostaminen on
haastava prosessi, joka tahtoo unohtua jokapäiväisiä palvelustehtäviä
suorittaessa. Teemme sitä mielestäni paljon intuitiivisesti. Keräämme
valtavasti tietoa. Jokaisen esimiesasemassa olevan on vähintään syytä
pohtia miten omassa työssään kerää,
analysoi ja jakaa tietoa. Mitä tietoja
oikeasti edes tarvitset? Miten hankit
kyseiset tiedot? Miten varmennat keräämäsi tiedot? Nämä ovat tärkeitä
kysymyksiä, jotta osaamme keskittyä
tilannekuvan muodostamisessa olennaisiin asioihin. Väitän, että tällä pohdinnalla säästämme aikaa. Palatessani
takaisin kurssin jälkeen työelämään
huomasin pyöritteleväni samoja tilannetietoisuuteeni liittyviä lainalaisuuksia vain eri ympäristöön sitoen.
Mitä tilannetietoja tarvitsen työni
tekemiseen? Kuka minulle ne tiedot
tuottaa tai mistä ne tiedot saan? Mihin
tilaisuuksiin minun kannattaa tai tulee
osallistua ja mikä näiden tilaisuuksien
tarkoitus on? Mitä tietoa jaan ja millä tavoin alaisilleni? Nopeasti näistä
alkoi muodostua johtajalle ominaisia
kysymyksiä ja käskyjä alaisten suuntaan. Aloin pohtia eri tilaisuuksien
merkityksiä. Mitä ne antavat minulle
ja mitä tietoa minun kuuluu niissä
jakaa muille. Esimerkiksi viikkopalavereiden pitäminen, PVAH-tehtävien
ja verkkolevyn kansiorakenteen merkitykset selkiytyivät. Muun muassa
juuri näiden yksityiskohtien tulee olla
kunnossa, jotta johtamistoimintaa varten tilannekuvan muodostuminen voi
onnistua.
Ilmatorjunta 4/2015
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Majuri
Iisko Lehto

Ilmatorjuntajoukot
”Jaakkiman sodassa”
Kirjoittaja: majuri Iisko Lehto, osastoesiupseeri / operatiivinen osasto /
Porin prikaati
Artikkeli perustuu kirjoittajan
yleisesikuntaupseerikurssin diplomityöhön ”Vuoden 1937 harjoituskokonaisuus - Maanpuolustuksen
testaus?”

Armeijakunnan
talvisotaharjoitus 1937
1930-luvun puolivälissä puolustuslaitosta vaivasi krooninen rahapula.
Suurten sotaharjoitusten puuttuminen loi huolen kenttäarmeijan
operointikyvystä. Edellinen suuri
sotaharjoitus oli järjestetty Kymenlaaksossa vuonna 1928. Varusmieskoulutus sekä aluejärjestelmään siirtymisen yhteydessä käynnistyneet
järjestelmälliset kertausharjoitukset kehittivät hyvin yksilötaitoja ja
pienten joukkojen taistelutekniikkaa.
Harjoitusjärjestelmä ei sen sijaan
palvellut päällystön harjaantumista joukkojen johtamiseen ja niillä
operointiin.
Rauhan ajan maavoimia komentaneen Armeijakunnan komentajan
kenraaliluutnantti Harald Öhquistin
sinnikkyys palkittiin lopulta, kun sotaväen päällikkö käski marraskuussa
1936 järjestää Laatokan Karjalassa
suuren talvisotaharjoituksen kevättalvella 1937. Suunnitteluvastuussa
olleella Armeijakunnan esikunnalla ei ollut aikaa hukattavana, sillä
käsketty valmisteluaikataulu oli
erittäin tiukka. Harjoitusjoukkoihin
kuuluivat käytännössä kaikki maavoimien joukko-osastot ja suurin
osa ilmavoimista. Harjoitukseen
14
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osallistui lisäksi suojeluskuntalaisia Sortavalan, Pohjois-Karjalan
sekä Viipurin suojeluskuntapiireistä
yhteensä vahvennetun pataljoonan
verran. Harjoitukseen suunniteltu
erittäin aktiivinen lentotoiminta houkutteli Yleisesikuntaa järjestämään
talvisotaharjoituksen yhteyteen myös
suuren ilmatorjunta- ja väestönsuojeluharjoituksen, joka liitettiin tilannekehyksen osalta osaksi kokonaisuutta. Harjoitusjoukkojen koko kasvoi
täten yhteensä noin 16 000 henkeen.
Väestönsuojeluharjoitus koski tämän
lisäksi myös laajan harjoitusalueen
siviiliväestöä. Harjoitusvalmistelut
herättivät suurta mielenkiintoa puolustuslaitoksen sisällä ja muuallakin
yhteiskunnassa. Lehdistö käytti harjoituksesta kuvaavia nimiä, kuten
Jaakkiman sota, Karjalan talvisota
ja Suuri talvisota.

Ilmatorjunta harjoituksen
kynnyksellä
Ilmatorjunnan kehitystyö oli keskittynyt 1930-luvun puoleenväliin saakka ennen kaikkea ampumateknisten
ja kalustollisten haasteiden ratkaisuun. Koska henkilöstöä oli vähän ja
sen osaaminen oli vasta rakenteilla,
ei varsinaisen ilmatorjuntataktiikan
ja taistelutekniikan kehittäminen
ollut aluksi mahdollista. Organisatorisesti ilmatorjunta kuului tykistön
tarkastajan alaisuuteen.
Vuoden 1937 harjoituskokonaisuus osui ajanhetkeen, jolloin
ilmatorjunnan kehitystyö oli todennäköisesti kiivaimmillaan koko
itsenäisyytemme aikana. Erittäin
pienellä ydinjoukolla ke-hitettiin
aselajin organisaatio, johtaminen ja
taktiikka sellaiseksi, kuin ne olivat

Talvisotaharjoitus järjestettiin Sortavala - Lahdenpohja alueella. Ilmatorjunta- ja väestönsuojeluharjoitus ulottui tämän lisäksi kaikille alleviivatuille paikkakunnille.

talvisodan syt-tyessä. Eräänä huomattavimmista saavutuksista on
pidettävä ilmavalvonnan valtakunnallista organisointia ja ilmapuolustuspiirien muodostamista.
Vuoden 1937 harjoituskokonaisuus
oli ensimmäinen suuri koetinkivi kehitystyön alla olleelle ilmavalvontajärjestelmälle. Ilmavalvonnan kehittyessä
ymmärrettiin myös yhä paremmin
ilmatorjunnan keskitetyn tulenjohtamisen merkitys. Niinpä työn tuloksena
syntyi ilmapuolustusaluekeskus-konsepti, jonka välivaiheen kehitysversio
oli toiminnassa myös vuoden 1937 harjoituksissa. Syyskuun alussa 1936 valmistunut Itä-Suomen ilmatorjuntapiirin
ilmatorjuntasuunnitelma toimi runkona aselajitoimintojen kehittämiselle
Laatokan Karjalassa. Suunnitelmassa
määritettiin aktiivisen ilmatorjunnan
päätehtäväksi keskityskuljetusten kannalta elintärkeitten rautatiesolmukohtien ja purkausasemien suojaaminen.
Ilmatorjuntakaluston rajallisen määrän
vuoksi piti asutuskeskuksissa käyttää
lähinnä passiivisia menetelmiä.
Ilmatorjunnan teknisen toimintavalmiuden kehittämiselle suuret
sotaharjoitukset tulivat kuin taivaan
lahjana. Ilmapuolustuksen johtamisen ja valvonnan kehittäminen olivat
suurelta osin sidoksissa rahoituksen
järjestelyihin. Sotaharjoitusten järjestäminen Laatokan Karjalassa toi
uutta pontta alueen resurssipyynnöille ja tätä myös hyödynnettiin.
Rahaa, työvoima-apua ja materiaalia
oli saatava, jotta alueelle kyettiin luomaan ilmavalvontaverkko sotaharjoitusten tarpeisiin. Infrastruktuurin
parantaminen palveli suoraan myös
sodan ajan valmiuden kehitty-mistä.
Harjoitus palveli erittäin hyvin myös
muita asetettuja tavoitteita. Harjoitus
toi mahdollisuuden laajamittaiseen
henkilöstön kouluttamiseen. Samalla
kyettiin testaamaan alueen avainkohteille laadittuja suunnitelmia sekä
avainhenkilöiden sopivuutta heille
suunniteltuihin tehtäviin.
Yleisesikunnan käsky ilmapuolustuksen sotavalmistelujen siirtymisestä ilmavoimien komentajan
alaisuuteen annettiin 27.4.1937, vain
puolitoista kuukautta harjoituksen
jälkeen. Puolustusministeriön pää-

töksellä koko Ilmatorjuntarykmentti siirtyi ilmavoimien komentajan
alaiseksi 9.6.1937. Ilmatorjunnan
merkitys myös kenttäarmeijan suojana ymmärrettiin vasta aivan sotaharjoituksien alla. Douhetilainen
ajattelu oli aikaisemmin ohjannut
ilmatorjunnankin kehittämistä palvelemaan puhtaasti kotialueen puolustusta. Armeijakunnan esikunnassa
oli alkuvuonna 1937 jo varmasti ennakkokäsitys ilmatorjunnan tulevasta
siirrosta ilmavoimien organisaatioon.
Tämä nosti osaltaan intoa kehittää
maavoimien ilmatorjuntaa. Maaliskuun talvisotaharjoitus oli viimeinen harjoitus, jossa Armeijakunnan
esikunta kykeni suoraan vaikuttamaan nuoren aselajin taktiikan ja
taistelutekniikan kehitykseen. Tarve
aselajin muokkaamiselle paremmin
kenttäarmeijan tarpeita palvelevaksi
oli ilmeinen ennen suoran käskyvaltasuhteen menettämistä.

Harjoitusvalmistelut
Harjoituksen tärkeimpänä opetustarkoituksena oli kokemuksien saaminen suurten joukkoyhtymien johtamisesta ja taistelusta talviolosuhteissa.
Tärkeää oli myös talvioloissa tehty
maastontiedustelu Laatokan Karjalan
alueelle sekä joukkojen tutustuttaminen alueen erityisolosuhteisiin.
Harjoitukseen laadittu tilannekehys
palveli operatiivista suunnittelua,
sillä harjoituksessa testattiin uutta
entistä puolustuksellisempaa operaatioajatusta Laatokan Karjalassa.
Harjoitus muodostui kaksipuoliseksi
taisteluharjoitukseksi, jossa joukot
jaettiin keltaiseen ja valkoiseen
osapuoleen. Harjoitusjoukkojen
kokoonpano on esitetty taulukossa
1. Talvisotaharjoituksen henkilöstön
lisäksi harjoituskokonaisuuteen osallistui suuri joukko ilmavalvonta- ja
väestönsuojeluhenkilöstöä.

KELTAINEN PUOLUE:
Ryhmä K:
- Esikunta
- JR 10
- Sk.Patl.
- RPr
- I/KTR 10
- LLv. 12
- Pioneeri- ja viestijoukkoja
- Huoltomuodostelmia
Ryhmä K yhteensä:

26 ups + 56 au/mieh = 82
64 ups + 2064 au/mieh = 2128
28 ups + 650 au/mieh = 678
61 ups + 1641 au/mieh = 1702
15 ups + 529 au/mieh = 544
13 ups + 45 au/mieh = 58
6 ups + 223 au/mieh = 229
4 ups + 126 au/mieh = 130
217 ups + 5334 au/mieh = 5551

I AK ilmavoimat:
- Esikunta
- LLv.26 (hävittäjä)
- LLv.34 (pommikone)
- LLv.38 (yhteistoiminta)
I AK ilmavoimat yhteensä:
Keltainen puolue yhteensä:

5 ups + 47 au/mieh = 52
8 ups + 50 au/mieh = 58
15 ups + 54 au/mieh = 69
6 ups + 45 au/mieh = 51
34 ups + 196 au/mieh = 230
251 ups + 5530 au/mieh = 5781

VALKOINEN PUOLUE:
Ryhmä A:
- Esikunta
- JR 1
- JR 2
- Tampereen Patl.
- Kuopion Patl.
- JP 3
- 2 x Er.JvK
- I/KTR 1
- II/KTR 1
- Rannikkotykistö
- Lentue / LLv.10
- It. muodostelmia
- Pioneeri- ja viestijoukkoja
- Huoltomuodostelmia
Valkoinen puolue yhteensä:

Ryhmä A:
30 ups + 41 au/mieh = 71
60 ups + 1973 au/mieh = 2033
56 ups + 2124 au/mieh = 2180
26 ups + 630 au/mieh = 656
15 ups + 654 au/mieh = 669
15 ups + 632 au/mieh = 647
10 ups + 296 au/mieh = 306
27 ups + 575 au/mieh = 602
15 ups + 546 au/mieh = 561
3 ups + 97 au/mieh = 100
8 ups + 39 au/mieh = 47
8 ups + 286 au/mieh = 294
11 ups + 351 au/mieh = 362
4 ups + 111 au/mieh = 115
288 ups + 8355 au/mieh = 8643

Harjoitusjoukot yhteensä:

539 ups + 13885 au/mieh = 14424

Talvisotaharjoituksen harjoitusjoukot.
Ilmatorjunta 4/2015
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Harjoituksen
johtaja kenraaliluutnantti
Harald Öhquist
yhdessä apulaisensa eversti
Yrjö Takkulan
kanssa seuraamassa harjoitusta.
(Kuva Sotamuseon kokoelmat)

Sotaharjoituksen johtajana toimi
Armeijakunnan komentaja kenraaliluutnantti Harald Öhquist apunaan
esikuntapäällikkönsä eversti Yrjö
Takkula. Keltaisen puolen komentajana toimi 2.D:n komentaja kenraalimajuri Voldemar Hägglund ja
valkoisen puolen komentajana 3.D:n
komentaja kenraalimajuri Juho Heiskanen.
Ilmatorjuntarykmentti perusti harjoitukseen Viipurin it.piirin, joka käsitti koko harjoitusalu-een Jaakkimaa
ja Sortavalaa lukuun ottamatta. Jaakkiman pitäjä oli sotatoimialueena
valkoi-sen puolen ilmatorjuntapäällikön johdossa. Sortavalan pitäjästä ja
kaupungista muodostettiin erillinen
muiden keltaisen puolen joukkojen
toiminnasta riippumaton ilmatorjunta-alue. Ilma-torjuntajoukot toimivat
osana sekä Armeijakunnan talvisotaharjoitusta että ilmatorjunta- ja
väestönsuojeluharjoitusta. Ilmatorjuntaa ryhmitettiin harjoituksessa
sotatoimialueen lisäksi valkoisten
kotiseudulle Antreaan, Hiitolaan, Elisenvaaraan ja Käkisalmeen. Lisäksi
ilmator-juntaa sijoitettiin keltaisten
puolelle Sortavalan kaupunkiin.
Ilmatorjuntaa johdettiin Viipurin
linnassa sijainneesta ilmatorjuntapiirikeskuksesta (ITPK), jonka komentajana toimi majuri Juhani Paasikivi.
Ilmatorjuntapiiri koostui Antrean,
16
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Sairalan, Käkisalmen, Elisenvaaran ja Lahdenpohjan ilmatorjuntaaluekeskuksista ja niiden alaisista
joukoista. Toiminnan painopiste oli
ilmavalvonnassa ja ilmahälytysjärjestelyiden luomisessa. Piirin organisaatioon kuului kuitenkin myös
ampuvia ilmatorjuntaosastoja Antreassa, Hiito-lassa, Käkisalmessa,
Elisenvaarassa ja Lahdenpohjassa.
Suurimman osan ilmatorjuntapiirin
henkilöstöstä asettivat Viipurin ja
Sortavalan suojeluskuntapiirit apunaan paikalliset Lotta Svärd -yhdistykset. Harjoitukseen osallistui
lisäksi henkilöstöä ITR:n omasta
organisaatiosta ja Rannikkotykistörykmentti 3:sta. Itä-Suomen ilmatorjuntapiiri järjesti harjoituksessa
tar-vittavat ilmavalvontalavat paikoilleen.
Keltaisten kotialueen ilmatorjunnan johtamista varten Itä-Suomen
Ilmatorjuntapiiri loi Sorta-valaan
tilapäinen Sortavalan Ilmatorjuntaalueen (ITA), jonka johtajaksi tuli
Sortavalan suoje-luskuntapiirin
merisotilasohjaaja kapteeni Väinö
Ojanne. Hän toimi myös Sortavalan
ITA:n rauhanaikaisena päällikkönä ja
suojeluskuntapiirin ilmatorjuntaupseerina, joten sijoitus oli luonnollinen. Ilmatorjunta-alue toimi paikallisen Lottapiirin tiloissa Laatokan
linnassa. Ilma-torjunnan organisaatio

oli huomattavasti kevyempi kuin valkoisella puolella, sillä ilmatorjun-taalueen henkilöstön kokonaisvahvuus
oli ainoastaan 20 henkilöä. Keltaisten
ilmatorjunnan harjoitusaika oli myös
rajattu lyhyemmäksi, eikä se kattanut
täten koko sotaharjoitusaikaa.
Talvisotaharjoituksen ilmatorjuntaa johtivat sotaharjoituksen johtoesikuntaan sijoitettu majuri Holger
Baeckman ja E/ Ryhmä A:n ilmatorjuntatoimiston päälliköksi määrätty
kapteeni Pek-ka Jokipaltio. Armeijakunnan talvisotaharjoitukseen ilmatorjunta osallistui kahdella yksiköllä. ITR perusti harjoitusta varten
Liikkuvan ilmatorjuntapatterin ja
ilmatorjuntakonekivääri-komppanian (It.KKK). Ilmatorjuntapatterin
päällikkönä toimi luutnantti Jalmari
Lapinleimu ja It.KKK:n päällikkönä
kapteeni Carl Ehrnroth.

Harjoitustapahtumat
Ilmatorjuntajoukkojen harjoitustoiminta käynnistyi 6.3. klo 14.00, jolloin Viipurin ilmatorjun-tapiiri antoi
oman esikäskynsä alajohtoportaille.
Esikäskyssä joukkojen tehtäväksi
määrättiin omien keskityskuljetusten
purkausasemien suojaaminen Jaakkimassa, Lahdenpohjassa ja
Huuhanmäellä. Yksiköiden tuli toimittaa tiedustelunsa tulokset
ilmatorjuntapiirille 7.3. klo 18.00
mennessä. Tiedustelutulosten tarkastamisen jälkeen 7.3. klo 19.30 Viipurin ilmatorjun-tapiiri antoi oman
käskynsä alajohtoportaille. Käskyn
mukaisesti harjoitukseen perustetut il-matorjuntapatteri ja It.KKK
keskitettiin seuraavan yön aikana
rautatiekuljetuksella Huuhan-mäen
asemalle. Siellä ilmatorjuntajoukot
määrättiin alistettavaksi Ryhmä
A:n komentajalle. Viipurin kiinteä
ilmatorjunta osallistui kuormauksen
suojaamiseen lähtöasemalla, vaikka
ei varsinaiseen harjoitukseen kuulunutkaan.
Viipurin ilmatorjuntapiirin laatiman käskyn mukaisesti piirin
liikkuvaksi reserviksi määritetyt
ilmatorjuntayksiköt saapuivat sotaharjoitusalueelle 8.3. klo 9.50, jolloin
Ryhmä A:n ilmator-juntatoimiston

Harjoituskokemukset

Ilmatorjuntapatterin miehistöä tuliasemissaan harjoituksen aikana.
(Kuva Sotamuseon kokoelmat)

päällikkö kapteeni Jokipaltio otti
heihin yhteyden ja antoi täydentävät ohjeet ryhmittymisestä. Yksiköt ajoivat junasta purkautumisen
jälkeen ennalta tiedusteltuihin asemiin. Ilmatorjuntapatteri ryhmittyi
Heponmäkiaukeille ja It.KKK joukkueittain Huuhanmäen ja Jaakkiman
asema-alueille sekä Lahdenpohjan
kauppalaan. Ilmatorjuntajoukoille
käskettiin jo heti seuraavana yönä
runsaasti erilaisia valmistautumistehtäviä.
Keltaisen ilmavoimat hyökkäsivät 9.3. aamupäivällä voimakkaasti
valkoisten keskityskuljetusten purkausasemia vastaan. Ilmatorjunnan
tulitoiminta oli tästä johtuen erittäin
aktiivista. Vihollisen paineesta johtuen yritettiin tärkeimpien purkausasemien ilmatorjuntaa vahvistaa
ryhmitysmuutoksin. Ilmatorjuntajoukoilla oli kuitenkin suuria vaikeuksia auraamattomien teiden kanssa ja joukkojen siirrot viivästyivät
merkittävästi. Keskityskuljetusten
suojaamisen jälkeen ilmatorjunnan
painopiste siirrettiin lähemmäs hyökkääviä joukkoja sekä suojaamaan
valkoisten huoltoliikennettä.

Ilmatorjuntatoimiston perustaminen
Ryhmä A:n esikuntaan koettiin aselajin piirissä erittäin onnistuneeksi
ratkaisuksi. Kaikissa aikaisemmissa
harjoituksissa ilmatorjuntajoukot
olivat ol-leet tykistökomentajan
tai suoraan yhtymän operatiivisen
toimiston johdossa. Tämä järjestely
oli johtanut väistämättä siihen, että
ilmatorjunnan johtaminen oli jäänyt
heitteille. Nyt tehtä-vään määrätty
kapteeni Jokipaltio kykeni ohjaamaan aselajin taistelua sen tarpeiden
mukaan. Uusi johtamisjärjestely herätti kuitenkin Ryhmän esikunnassa
myös epäluuloja. Yhtymän johdossa
oli havaittavissa epäselvyyttä ilmatorjuntajoukkojen johtosuhteista,
sillä saivathan ne tulenkäyttöönsä
liittyvää ohjausta myös ITPK:n
alaiselta ilmavalvontajärjestelmältä.
Takti-sista johtajista tämä järjestely
tuntui vieraalta. Järjestelyn ansiosta
ilmatorjuntajoukot kyettiin kuitenkin harjoituksen aikana siirtämään
etupainoisesti tarvealueelle. Tämä
ei olisi ainakaan kapteeni Jokipaltion
mukaan ollut mitenkään mahdollista johtosuhteilla, joissa ilmatorjunta
olisi ollut ITAK:n johdossa. Alkuvaiheessa uusi johtamisjärjestely
aiheutti haasteita myös ilmatorjuntajoukoille, sillä It.KKK:n päällikön
yhteydenotot painottuivat ITAK:een,
vaikka taktinen johtosuhde oli Ryhmä A:lla.
Harjoituksen aikana Viipurin
ilmatorjuntapiirin ”liikkuvana reservinä” toimineet kaksi yksik-köä
oli alistettu Ryhmä A:lle. Alistussuhteesta saadut kokemukset olivat positiivisia. Alistus-suhde loi
Ryhmän johdolle turvan joukkojen
pysyvyydestä alueella. Vaihtoehtona
ollutta yh-teistoimintasuhdetta, josta
käytettiin nimeä ”välitön apu” oli
myös pohdittu, mutta se olisi voinut lisätä epäluuloja uutta aselajia
kohtaan.
Harjoituksen aikana sotatoimialueella oli myös suojeluskuntalaisten
perustamia paikallispuo-lustukseen
tarkoitettuja ”kiinteän ilmatorjunnan” ilmatorjuntakonekiväärejä.
Harjoituksesta saatujen kokemus-

ten perusteella myös ne olisi ollut
edullista alistaa Ryhmä A:lle. Silloin yh-teistoiminta olisi voinut olla
kiinteämpää ja suojeluskuntalaisten
tilannetietoisuus parempi.
Ryhmä A:n ilmatorjuntatoimistoon sijoitetut kaksi upseeria kokivat
työnsä hyvin kiireiseksi. Toiminnan
kehittämiseksi toimistoon kaivattiin
kirjureita, jotta upseerit vapautuisivat parem-min suunnittelutyöhön.
Ilmatorjuntatoimisto oli harjoituksessa sijoitettu samaan huoneeseen
tykistökomentajan ja ilmakomentajan kanssa. Yhteistoimintakokemukset nimenomaan ilma-komentajan
kanssa olivat hyviä. Johtosuhteita
mietittäessä nousi esille ajatus ilmatorjunta-patteriston perustamisesta
sotatoimiyhtymän organisaatioon.
Muutos lisäisi aselajin suunnitteluvoimaa ja parantaisi johtamisedellytyksiä.
Harjoituksen aikaiset ongelmat
viestiyhteyksissä koettiin ilmatorjunnassa erityisen haasteelli-siksi.
Harjoituskokemusten perusteella
ilmatorjuntatoimistosta tulisi ehdottomasti olla suorat yhteydet
tulenkäyttöä johtavaan ITAK:een
ja mahdollisuuksien mukaan myös
ampuviin yksi-köihin. Harjoituksessa
yhteyksien puutteellisuus oli suuresti haitannut nopeasti muuttuvan
il-matilanteen seuraamista. Toisaalta
ilmatorjuntatoimisto erittäin aktiivisena puhelimen käyttä-jänä tukki
linjoja ja haittasi muun esikunnan
työskentelyä. Ampuvien yksiköiden
yhteys-haasteet olivat samansuuntaisia. Kokemusten perusteella oli tarve
luoda johtamiseen ilmator-junnan
sisäisiä radioverkkoja.
Ilmatorjuntapatterin ja ilmatorjuntakonekiväärikomppanian harjoitusvahvuudet koettiin pää-osin
onnistuneiksi. Tyytymättömyyttä
herätti ainoastaan It.KKK:n viestiryhmien liian pieni koko ja kaluston
puutteellinen määrä. Harjoitus osoitti
kuitenkin, että It.KKK:lla ei ollut
yk-sikkönä merkitystä. Joukkueet
toimivat niin kaukana toisistaan,
ettei yksikön päälliköllä ollut mahdollisuutta johtaa yksikköään kokonaisuutena, vaan joukkueet kävivät
toisistaan riippu-matonta erillissotaa.
Ilmatorjunta 4/2015
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TUTKIMUKSESTA

Ilmatorjuntakonekivääri miehistöineen ”siellä jossain”.
(Kuva Sotamuseon kokoelmat)

Komppanian päällikön vastuulle jäi
lähinnä yksikön huolto ja Ryhmä
A:n antamien käskyjen välittäminen
joukkueilleen. Kootulle käytölle ei
toisaalta varsinaisesti nähty tarvettakaan, vaan harjoituksen jälkeisissä
esityksissä painotettiin tarvetta kokeilla eril-listen ilmatorjuntakonekiväärijoukkueiden käyttöä.
Ilmatorjuntapatterin liikkuvuus
koettiin talvella erittäin rajalliseksi.
Siirrot edellyttivät huolel-lista valmistelua ja aurauksia, mutta tästä
huolimatta asemanvaihtoihin kului
todella paljon ai-kaa. Patteria ei
kyetty liikkuvuusrajoitteiden vuoksi
aina käyttämään siellä, missä tarve
olisi ollut suurin. Raskaalla kalustolla varustettu ilmatorjuntapatteri
oli talviolosuhteissa liian jäyk-kä
toimimaan hyökkäävän yhtymän
alueella. Lumipeitteen paksuuden
vuoksi yksikkö oli täysin sidoksissa
alueen tiestöön, eikä hyviä tuliasemia
kyetty useinkaan hyödyntämään. Tuliasemavalmisteluihin väistämättä
liittyneiden massiivisten aurauksien
takia ilmatorjuntapatte-ri koki omat
asemansa helposti ilmasta tiedusteltaviksi. Asemanvaihtoihin liittyen
yksikkö jät-ti vanhoihin asemiin ai18
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na valelaitteet ja ainakin itse uskoi
näin hämänneensä vihollisen ilmatiedustelua.
Ilmatorjuntajoukkojen tulen peittävyys havaittiin harjoituksen aikana arvioitua pienemmäksi. Vaikka
aseita oli ryhmitetty pienelle alueelle
verrattain paljon, todettiin kattavan
ilmatorjun-tasuojan luominen erittäin
vaativaksi. It.KKK:n tulen tehoa rajoitti pieni kantama. It.patterin kalusto taas oli kaliiberiltaan niin järeää,
että yksikkö ei koneiden matalasta
lentokorkeudesta johtuen kyennyt
käyttämään sitä täysipainoisesti.
Lisäksi yksikköä käytettiin niin lähellä etu-linjaa, että ilmavalvonta ei
kyennyt antamaan ennakkovaroitusta
riittävän kaukaa, jotta mak-simiampumaetäisyyttä olisi edes teoreettisesti voitu hyödyntää. Havaintojen
perusteella sota-toimiyhtymän alueelle tuli saada ilmatorjuntaa, joka
kykenisi ampumaan noin 2–2,5
kilomet-rin vaikutusetäisyydelle. Nämä kevyemmät tykkiyksiköt olisivat
samalla liikkuvampia ja ky-kenisivät
paremmin seuraamaan muiden joukkojen liikkeitä.
Ilmatorjuntajoukoilla kyettiin
rajoituksista huolimatta luomaan

tyydyttävä ilmatorjuntasuoja keskityskuljetuksien kannalta keskeisimpien purkausasemien alueille. Tämä
koettiin tärkeäksi joukkojen keskittämisen onnistumiselle. Ilmatorjunnan
ja muiden joukkojen yhteistoiminta
sujui harjoituksen aikana verrattain
hyvin. Harjoituksessa törmättiin
kuitenkin myös yksittäisiin ristiriitoihin. Keskityskuljetuksen johtaja
ei välttämättä ollut kiinnostunut alueen ilmasuo-jelusta, vaan keskittyi
pelkästään joukkojen purkauksen
organisointiin.
Harjoituskokemukset antoivat ajatuksia ilmatorjunnan ja ilmavoimien
välisen yhteistoiminnan tiivistämisestä. Oman ilmatorjunnan koettiin parhaimmillaan luovan omille
koneille mahdol-lisuuden operointiin, vaikka ne olisivatkin ilmassa
vastustajaan nähden alivoimaisia.
Harjoi-tuksen aikana ei kuitenkaan
kyetty luomaan riittävää kommunikointimenetelmää lentokonei-den
ja ilmatorjuntajoukkojen välille.
Erityisesti pimeän aikana omien
ja vihollisen koneiden erottaminen
toisistaan muodostui vaikeaksi, mikä
rajoitti suuresti yhteistoimintamahdolli-suuksia. Lentäjät eivät myöskään ilmatorjunnan näkökulmasta
ottaneet riittävästi huomioon omien
ilmatorjunta-aseiden ryhmitystä.
Tunnistamisepäselvyyksien vuoksi
ilmatorjunta ei kyennyt ampumaan
kaikissa maalitilanteista ja koneet
oli usein tunnistamisen vuoksi laskettava epäedullisen lähelle ampuvaa
yksikköä.
Kokemukset puhuivat vahvasti ilmatorjunnan keskittämisen puolesta.
Ilmatorjunta-aseiden tu-li pitää keskittää, jotta kyetään olemaan vahvoja
siellä, missä vihollinen ei saa oman
operoin-nin kannalta vapaasti lentää.
Samalla saadaan valitulle alueelle
riittävä pelotevaikutus. Voimi-en
hajottaminen laajalle koettiin resurssien hukkaamiseksi, sillä silloin
vihollisen vapaata len-totoimintaa
ei kyetä ollenkaan rajoittamaan.
Harjoituksen antamat kokemukset
ilmatorjuntajoukkojen käytöstä ja
johtamisesta antoivat hyvän pohjan
maavoimien ilmatorjunnan edelleen
kehittämiselle.

AJANKOHTAISTA

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist
Henkilöstöosaston apulaisosastopäällikkö
Maavoimien esikunta

Ilmatorjunnan priimukset
kadettikursseilla 1965-2015
Ilmatorjunnan priimukset kadettikursseilla -kunniataulu paljastettiin Ilmasotakoululla 31.8.2015 osana Koulutuskeskuksen
75-vuotisperinnepäivän juhlallisuuksia. Tapahtumaan oli samalla yhdistetty Koulutuskeskuksen johtajan vaihtotilaisuus.

Ilmatorjuntasäätiön
projekti
Ajatus ilmatorjunnan priimustaulusta kadettikurssien osalta sai alkunsa
2009-2010 toimiessani Koulutuskeskuksen johtajana Ilmasotakoulussa.
Taustalla vaikutti ilmapuolustuksen
kokonaisuuden kehittämiseen liittynyt ilmavoimien ja ilmatorjunnan
palkatun henkilöstön ja kadettien yhdistetty perus- ja täydennyskoulutus,
joka toimeenpantiin vuoden 2008
alusta. Tuolloin Ilmasotakoulusta ja
erityisesti sen Koulutuskeskuksesta
tuli ilmatorjuntakadeteille sekä puolustushaara- että aselajikoulu. Tämä
järjestely oli voimassa kymmenisen
vuotta koskien 93.-101. kadettikursseja (2006-2017). Nyt syksyllä 2015
aloittaneesta 102. kadettikurssista
alkaen koulutuksen toimeenpanoa
on tarkistettu siten, että ilmatorjuntakadetit suorittavat ½ vuoden
puolustushaaraopintonsa Maasotakoulussa, mutta yhden (1) vuoden
mittaiset aselajiopintonsa edelleen
Ilmasotakoulussa.
Koulutuskeskuksen Aquila-rakennuksen seinältä löytyi kyllä kiinnitettynä vuonna 1992 käyttöönotettu
eversti Niilo A A Simojoen kunniamiekka -kunniataulu, johon saa nimensä parhaaksi sodan ajan johtajaksi
arvioitu valmistuva ilmatorjuntakadetti, mutta varsinaista priimustaulua
hallinnollisesti maasotalinjaan kuuluvalla ilmatorjuntaopintosuunnalla
ei ollut. Tätä voitiin pitää pienenä
epäkohtana, koska hallinnollisesti

ilmasotalinjaan kuuluvilla ohjaaja-,
johtamisjärjestelmä- ja lentoteknisillä
opintosuunnilla oli yhteinen priimustaulunsa valmistuville kadettikursseille. Tämän johdosta Ilmatorjuntasäätiö
päätti ryhtyä toimenpiteisiin ja aikauttaa kunniataulun julkistamisen osaksi
Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuoden
tapahtumia sekä Ilmasotakoulun
Koulutuskeskuksen 75-vuotisperinnepäivän juhlallisuuksia. Hankkeella
oli alusta asti Ilmasotakoulun johdon
täysi tuki.

Priimustaulu myös
seuraavaksi 50 vuodeksi
Pienen pohdinnan jälkeen päätin
listata kadettikurssien ilmatorjuntalinjojen/-opintosuuntien priimukset alkaen 49. kadettikurssista
(1962-1965), joka oli ensimmäinen
2½-vuotinen kadettikurssi ja jonka
aselajiopintojen kesto oli noin seitsemän kuukautta, kun se aiemmilla

kursseilla oli ollut noin kolme kuukautta. Priimusten selvittäminen
vanhimpien kadettikurssien (kurssit
49-76) edellytti käyntiä Kansallisarkistossa, jonne Kadettikoulun
arvostelukirja oli toimitettu. 77. kadettikurssin valmistumisesta alkaen
loppuarvostelut löytyvät vuonna
1993 perustetun Maanpuolustuskorkeakoulun arkistosta.
Kunniataulun suunnittelussa huomioitiin myös tulevien kadettikurssien ilmatorjuntaopintosuuntien tarpeet, sillä nyt tauluun on kiinnitetty
priimukset 49.-99. kadettikursseilta,
joten vielä on mukavasti tilaa jäljellä ilmatorjunnan tulevaisuuden
toivoille ainakin vuoteen 2064 asti.
Ja toivottavasti tämä projekti on
osaltaan samalla myös hivenen lujittanut entisestään ilmapuolustuksen
opintosuuntien yhteenkuuluvuutta Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksessa.
Ilmatorjunnan priimukset kadettikursseilla 1965-2014 löytyvät
uusimmasta, 1.7.2015 julkistetusta
Ilmatorjunnan vuosikirjasta 2015.
Ja todettakoon, että elokuussa 2015
valmistuneen 99. kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnan priimus
oli kadetti Ville Vatanen.

Ilmatorjuntasäätiön
hallituksen puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Hannu
Herranen pitämässä
puhetta juuri paljastetun Ilmatorjunnan
priimukset kadettikursseilla -kunniataulun ja eversti
Niilo A A Simojoen
kunniamiekka -kunniataulun edustalla
(V. Sundqvist)
Ilmatorjunta 4/2015
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Hämeen osaston
pöytästandaari
Ilmatorjuntayhdistyksen Hämeen
osasto on teettänyt palkitsemis- ja
huomionosoitustarpeisiin standaarin.
Siinä näkyvät tietenkin Häme ja
ilmatorjunta: Hämeen ilveksen pää ja
kolmen ilmatorjuntaohjuksen kärki.
Hämeen ilves näkyi aikoinaan Vatialan Vanaatikkojen olkapäillä (TamItPsto). Miksi ohjuksia on kolme?
Ilmatorjuntatykistön 40-vuotisjulisteessa (1965) näkyi Suomenlinnan
(it:n perustamispaikka) silhuetti,
jonka horisonttiin oli piirretty kolme
”satunnaista laihan kolmion terävää
kärkeä”. Niiden kerrottiin viittaavan
joskus hankittaviin ohjuksiin – aikaa
kului vielä 13 vuotta. Tuon julisteen
innoittamana standaariin piirrettiin
”oikeita” ohjuksen kärkiä, joissa
näkyvät ohjaussiivekkeetkin. Nythän Hämeessä on uuden sukupolven
NASAMS -kalusto eli ITO12.¬¬
Standaarin teksti on kankaan etupuolella jämäköitämässä kuvaa, vaikka
kankaan takapuoltakin harkittiin.
Heraldiseen ilmaisuun joku aina
puuttuu, virheitä on helppo löytää
ja tyyliseikkoja on vielä helpompi
arvostella. Dilentanttiheraldikko sanoo, että kolme ohjuksen kärkeä on
selvää ”hammaspyöräheraldiikkaa”,
jota pitää välttää. Tähän vastataan
toteamalla, että perinteestä on kysymys, sillä aselajin siivitetyssä
ammuksessa (johtorenkaineen!) on
aivan vastaava tilanne.
Panssarikillan eräs osasto vastasi
taannoin arvosteluihin näin: Emme
olleet etsimässä heraldiikkaa, vaan
yhteistä tunnusta yhdistämään joukkoamme. Näin ehkä vastaa Hämeen
osastokin, jos arvosteluja tulee! Heraldiikan sääntöjä ei nyt noudatettu
piiruntarkasti, mutta asialle on hyvät
perustelut. Panssari-ilmatorjuntaa on
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Eero Lapinleimun jälkeen värittänyt varauksellinen suhtautuminen
muutamien sääntöjen tiukkaan noudattamiseen. Panssari-ilmatorjunnan
historiikeissa on useita esimerkkejä
korostetusta omatoimisuudesta. Mainittakoon vain yksi esimerkki, jossa
on jonkin verran ohitettu liikennesääntöjä ja ajoneuvoasetuksia:
Kun Lohtajan pakkasissa katkesi
ZIL 131:n etuakseli ja toinen etupyörä
irtosi, ei auto olisi ehtinyt leirijunaan.
Niinpä kaverit tekivät kiskonpätkästä
suksen ja hitsasivat sen akselin päähän. Junaan päästiin, kun poliisia ei
sattunut matkalle – pikkutarkoista

esimiehistä puhumattakaan!
Osastolla on myös pieni teräslautanen (halkaisija 90 mm), jota voidaan
jakaa vaikkapa palkitsemisesineenä.
Siinä ei tietenkään ole värejä ja teksti
on kilven ylittävässä nauhassa. Vaikka lautanen on pieni, laadun takaa
pohjassa näkyvä Iittalan i.
Pauli Thomenius

Hiven historiaa eli standaarin synty (pöytäkirjamerkintöjen mukaan)
6.2009
tehtiin hallituksen kokouksessa aloite osaston logoksi
9.2009 ja 10.2009 ”vaiheessa”
1.2010 ja 2.2010 ja 4.2010 ”kadonneen inspiraation etsijät jatkavat”
(pj. Leino, rivijäsen Thomenius)
6.2010
”hanke nytkähtänyt hieman eteenpäin” : akaalainen kers
(res) Lasse Pekkala sai suunnittelutehtävän: standaarissa pitää näkyä
ilves ja it-ohjus sekä yhdistyksen ja osaston nimi, rahaa ei käytössä,
mutta kunniaa ja mainetta luvattiin hyvästä suorituksesta
9.2010
luonnos hyväksyttiin jatkokäsittelyyn
12.2010
skannaus, digitointi ja muokkaus
15.10.2011 logo esiteltiin Ilmatorjuntaseminaarissa Panssariprikaatin
Vaakunasalissa
19.08.2015 Petri Ruotsalainen esitti standaarin hankkimista
20.08.2015 Olavi Leino lähetti tarjouspyynnön Printscorpio Oy:lle
Aitooseen
24.08.2015 saatiin tarjous
27.08.2015 Printscorpion Emil Pettersson laati vedokset mustalla ja
punaisella tekstillä
28.08.2015 Leino ja Jukka Yrjölä hyväksyivät vedoksen ja valitsivat
mustan tekstin kankaan etupuolelle
04.09.2015 Leino nouti standaarit Aitoosta
05.09.2015 standaarien ensijako Ilmatorjuntaseminaarissa Vaakunasalissa.
Huomataan, että alku eteni hämäläiseen tapaan – siis harkiten. Huomataan myös, että hallituksen kokouksia on pidetty tiiviillä rytmillä. Edelleen
huomataan, että ”kun toimeen tartutaan”, etenee hanke ripeästi!

Majuri Jukka Heinänen
Führungsakedemie

AJANKOHTAISTA

Terrorismin varjossa
Kai se tuli kaikille kuitenkin yllätyksenä? Tuskin kukaan pystyi oikeastaan uskomaan, että Ranskan törkeät
terrori-iskut oikeasti tapahtuisivat.
Vaikka julkisuudessa esitettiin arvioita, että pakolaisvirtojen mukana tulisi myös henkilöitä soluttautuneina
terroristisin tarkoitusperin. Ja kun he
päätyisivät paikallisten fanaatikkojen resurssien ja tuen piiriin, niin se
mahdollistaisi nyt nähtyjen iskujen
laajuuden ja suunnitelmallisuuden.
Jo Charlie Hebdo –isku antoi viitteitä siitä, että uskoon perustuva
terrorismi on tullut Eurooppaan. Ei
vain Euroopan reunoille, vaan sen
sydämeen. Osittain Eurooppa tuli
yllätettyä housut kintuissa.
Vaikka turvallisuusmekanismeja
ja tiedusteluyhteistyötä on tehostettu, eivät järjestelmät ole vielä
niin valmiina, että iskusta olisi
saatu riittävästi tiedustelutietoa.
Edelleen elettiin kahdenvälisen
tiedustelutiedon vaihdon varassa,
mitä ilmeisimmin. Ja vaikka jo Lissabonin sopimuksessa oli sovittu
solidaarisuuslausekkeesta ja turvatakuista, niin tapahtuman jälkeinen
jälkipyykki on osoittanut ne toistaiseksi vain kirjoitetuksi tekstiksi
ilman todellista merkitystä. Vasta nyt
jäsenmaat heräävät pohtimaan sen
täytäntöönpanon edellytyksiä.

Turvalausekkeen tulkintoja
Suomessa on vannottu ylintä poliittista johtoa myöten EU:n yhteiseen
puolustukseen ja Lissabonin sopimuksen, joidenkin mielestä jopa NATO-sopimuksen V pykälää vahvemman, turvatakuulausekkeen nimeen.
Suomen ulkopuolella se on nähty
vain päällekkäisenä velvoitteena
NATO-velvoitteiden kanssa. Sen
lunastamiseksi ei ole olemassa

täessään joukkojaan ja kalustoaan
ulkomaan operaatioihin. Historian
taakka painaa edelleen erittäin vahvasti poliittisessa päätöksenteossa.
Saksa ei halua profiloitua maana, joka
käy taisteluita omien rajojensa ulkopuolella, vaikka todellisuudessa näin
onkin. Samaa tuskaa kokee myös Suomi oman päätöksentekonsa kanssa.

Keskustelu EU:n yhteisen puolustuksen vahventamisesta saman lipun
Liittopäivien mandaatti
alle on kasvanut Ranskaan kohdistuneen terroristi-iskun jälkeen
Suurin yllätys Saksan tuessa Rans-

rakenteita ja joukkoja, vaan sen
lunastaminen on edelleen NATO:n
vastuulla, mikä ei ole mahdollista,
jos sotilaallisesti puolustettava jäsenvaltio ei ole NATO:n jäsen. Ei ainakaan NATO:n nimen alla. Ja entäs ne
joukot. Todennäköisesti samat joukot
olisivat molempien organisaatioiden
joukkopoolissa.
Saksassa oltiin yhtä lailla yllättyneitä Ranskan vetoamisesta turvalausekkeeseen kuin Suomessa. Keskustelua käytiin lehdistössä aluksi
hyvinkin paljon ja koettiin hyväksi,
että Lissabonin turvatakuulausekkeelle saatiin todellisuuspohjaa.
Sittemmin näyttää siltä, että keskustelussa ja poliitikkojen puheissa
korostuu apu Ranskalle, ei EU:lle.
Nähtäväksi jää, mikä tulevaisuudessa
on tulkinta avunantovelvoitteesta.
Toivottavasti sille saataisiin todellisuuspohjaa.
Saksassa ei ole vastaavaa lainsäädännöllistä ongelmaa kuin Suomessa avun antamiseksi Lissabonin sopimuksen pohjalta kuin Suomessa. Tätä kirjoitettaessa Saksan
liittopäivät on juuri antanut suostumuksensa Saksan osallistumiseksi ISIS-vastaiseen operaatioon, kolme
viikkoa iskujen jälkeen. Tyypillisesti
Saksa on erittäin varovainen lähet-

kalle ei varmasti ole se, että Saksa
suostui Ranskaa tukemaan. Yllätys
oli varmasti tuen laajuus. Saksa antaa
omassa mittakaavassaan merkittävän
tukensa Ranskalle. Tai kuten Saksan
ulkoministeri asian ilmaisi: Saksa
tukee Ranskaa tavoilla, jotka se osaa
ja josta se pystyy kantamaan myös
poliittisen vastuun. 1200 henkilön
osallistuminen on Saksalle jo kova
ponnistus. Kalustollisesti ja kyvykkyyksiltään Saksa tukee Ranskaa kahdeksalla Tornado-tiedusteluhävittäjällä, jonka toimintaa tuetaan Saksan
satelliiteilla tehtävällä tiedustelulla.
Merivoimat lähettävät yhden fregatin
suojaamaan Ranskan lentotukialusta ja ilmavoimat tuovat operaation
käyttöön vielä yhden ilmatankkauskoneen. Tämän lisäksi Saksa tukee
operaatiota ylimääräisellä henkilöstöllä esikunnissa ja logistiikassa.
Valtuutuksen ja Bundeswehrin
osallistumisen taustalla päämääränä on poliittinen ratkaisu Syyrian
ja ISIS:in kriisiin. Poliittisesti liittopäiväkäsittelyssä korostettiin,
että taisteluun ISIS:iä vastaan on
osallistuttava, koska se harjoittaa
organisoitua väkivaltaa myös oman
alueensa ulkopuolella. Ei vain
Ranskaa, vaan myös esim. Venäjää
vastaan. Lisäksi olisi vain ajan kysymys, milloin terroriteot siirtyisivät
Ilmatorjunta 4/2015
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Saksa on lähtenyt tukemaan konkreettisesti Ranskaa ISIS-kriisin ratkaisemiseksi.

Saksan puolelle. Nyt jo päivittäin
Saksan poliisi ja turvallisuuspalvelu
tekee ratsioita ja pidätyksiä epäiltyjä
henkilöjä vastaan. Oppositio liittopäivillä oli vahvasti operaatiota vastaan.
Se perusteli haluttomuuttaan sallia
operaatioon osallistuminen Saksan
joutumisella entistä voimakkaammin
terroristien silmätikuksi ja siten uhkatason nousulla ja lisäksi kysymällä,
ovatko aseelliset väliintulot tuoneet
minkäänlaisia hyviä tuloksia viime
vuosikymmenien aikana?
Saksan lehdistön ja uutisten painopiste oli luonnollisesti Bundeswehrin
Syyrian operaatiossa. Paljon vähemmälle huomiolle jäi päätöksen toinen
puoli. Saksa aikoo antaa Ranskalle
myös tukea Malissa, jossa Saksa
aikoo lisätä osallistumistaan, jotta
Ranska saa joukkojaan irti Syyriaan. Tämän on Suomikin jollakin
tasolla hyväksynyt. Lisäksi Saksa
aikoo lisätä ”merkittävästi” myös
siviiliyhteistyötä Irakin ja Syyrian
sekä sen naapurimaiden alueilla pakolaisongelman helpottamiseksi ja
olojen parantamiseksi.
Laillisen pohjan osallistumiselle
antavat YK:n peruskirja ja EU:n
Lissabonin sopimus sekä Saksan
perustuslain pykälä, joka mahdollistaa ”kollektiivisen puolustuksen”.
Viimeisellä on tähän asti tarkoitettu
YK:n mandatoimia NATO-johtoisia
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operaatioita. On todennäköistä, että
tästäkin operaatiosta haetaan jälkikäteen kumoavaa tulkintaa perustuslakituomioistuimesta.
Tähän mennessä kaikki Bundeswehrin operaatioiden valtuutuskysymykset ovat johtaneet tuomioistuimessa tulkintoihin, jotka vain
helpottavat Bundeswehrin käyttöä,
jopa tietyissä olosuhteissa ilman
liittopäivien päätöstä.

Puolustushaaravaihe
kohta lopussa
Führungsakademiella ja kurssillamme on ollut melkoinen harjoitusrupeama syksyn päätteeksi. Huhtikuussa alkanut puolustushaarakohtainen
jakso alkoi Bundeswehrin kyvykkyyksien esittelyllä ja työstämisellä.
Tutustuttiin Saksan puolustusteollisuuteen ja hankintaprosesseihin ja nyt
ennen harjoitusvaiheen alkua meidät
perehdytettiin NATO:n suunnitteluprosessin COPD:n (Comprehensive
Operational Planing Directive).
Ensimmäinen viikon harjoitus vei
meidät harjoitusskeenarioon, jossa
NATO:n johto antoi suunnitteluvaltuuden mahdollisen operaation
toteuttamiseksi. Tehtävänämme oli
yksityiskohtaisesti selvittää annettujen tietojen pohjalta, onko tukialueena olevan maan kantokyky

riittävä monikansallisen ilmavoimakomponentin sijoittamiseksi maan
lentokentille ja tukikohtiin ja mitä
rajoitteita ja uhkia mahdollisesti on
tunnistettavissa.
Seuraavassa harjoituksessa skenaario vaihtui täysin toiseksi ja saimme
tehtäväksi suunnitella COPD:n mukaisesti ilmavoimien osuuden aina
komentajan päätökseen saakka. Tämä
oli todella avartavaa. Nähdä miten
poliittisen päätöksen teon rajoitteet ja
mandaatin velvoitteet välittyvät koko
suunnitteluketjun läpi aina taktisen
tasan päätökseksi. Tässä tapauksessa
monikansallisen ilmakomponentin
komentajan päätökseksi.
Tätä kirjoitettaessa palasimme
ensimmäisen harjoituksen skenaarioon koulun toiseksi isoimmassa
harjoituksessa, joka on samalla
puolustushaarajakson loppusota.
Kaikki puolustushaarat harjoittelevat samalla skenaariolla omaa prosessiaan samanaikaisesti. Vaikka
suoraan JOINT-yhteistoimintaan ei
päästäkään, on hedelmällistä pystyä keskustelemaan tauoilla muiden
puolustushaaraedustajien kanssa tilanteesta. Yleensä keskustelut ovat
äärimmäisen hyödyllisiä ymmärtääkseen muiden puolustushaarojen
tarpeet ja tukimahdollisuudet.
Harjoitus on muutenkin hyödyllinen. Siihen ottaa kurssimme lisäksi
lähes viisikymmentä ulkomaisista
sotakouluista tullutta opiskelijaa ja
opettajaa. Lisäksi jokaisella puolustushaaralla on omat Senior Mentorinsa. Käytännössä he ovat joko saksalaisia tai ulkomaalaisia kenraaleita, jotka
ovat olleet operaatioiden komentajina
tai jonkin operaatioista vastuussa olevan esikunnan johtotehtävissä.
Ennen kurssin päättävien harjoitusten jaksoa on välissä vielä pitkähkö kv-turvallisuuspolitiikan jakso
seminaareineen ja lukuisine maavierailuineen. Ja niinhän sen kuuluu ollakin. Oppituntien kalvojen on hyvä
realisoitua tosielämässä. Power Point
–pilvillä ei mitään ratkaista.
Toivotan kaikille Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!
Jukka Heinänen
itmiessaksassa@gmail.com
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HENKILÖSTÖJOHTAMISESTA

Majuri
Teemu Kilpeläinen
Ilmavoimien ilmatorjuntapäällikkö

Henkilöstö ja ”wú”

Zen-buddhalaisessa perinteessä
mestari antaa oppilailleen ajatustehtäviä eli ”koaneja”. Ratkaisujen
avulla oppilaiden on tarkoitus kasvaa
ihmisinä. Kuuluisassa kiinalaisessa
esimerkissä noviisi kysyi mestari
Zhaozhoulta:”Onko koiralla buddhaluonto?” Vastaus oli ”wú”. Sana
”wú” tarkoittaa ’ilman’, ’vailla’ tai
’ei mitään’. Buddhaluonnolla puolestaan viitataan buddhalaisuuden
ytimeen eli viisauden ja tyhjyyden
ykseyteen. Mestarin vastauksessa oli
viisaus, koska joidenkin aiempien
buddhalaisten ajattelijoiden mielestä koirilla oli buddhaluonto, toisten
mielestä niillä ei ollut. Zhaozhou
ei voinut vastata suoraan noviisin
esittämään kysymykseen, koska eivastaus olisi tarkoittanut heidän viisautensa kieltämistä. Kyllä-vastaus
olisi puolestaan tarkoittanut valmiiden vastausten toistamista.
Jokainen upseeri joutuu välillä
tilanteisiin, joissa esimiehenä toimiessaan päätöksiä ei voi tehdä
pelkästään oikein tai väärin. Pitäisikö alaiselle antaa tehtäväksi laatia
kertomus menneestä Lohtajan ilmapuolustusharjoituksesta vaiko käskeä
keskittymään seuraavalla viikolla
alkavan harjoituksen suunnitteluun?

Ongelmana on, että tehtävän antajan
pitäisi tietää ennalta, hyödyntääkö
kukaan laadittua harjoituskertomusta
tulevina vuosina vai meneekö vähintään puolen työpäivän uurastus täysin
hukkaan. Mielestäni tässä tapauksessa vastaus on ”wú”.
Pitäisikö rahoitus, henkilöstöresurssit ja käytettävissä oleva aika kohdentaa siten, että kehitetään
jotakin olemassa olevaa vai jotakin
täysin uutta? Esimerkiksi ilmavoimien ja maavoimien kahden olemassa olevan simulaattorijärjestelmän
yhdistävän tekniikan kehittäminen
saattaa vaikuttaa työläältä. Syinä ovat
lukuisat kehitysohjelmat ja hankkeet,
jolloin molempien puolustushaarojen
johtamisjärjestelmäasiantuntijoiden
kalenterit ovat jo muutenkin liian
täynnä. Myös tässä tapauksessa vastaus on ”wú”.
Asiantuntijana toimiessaankaan
upseeri ei aina pysty antamaan esitettyyn kysymykseen tai tehtävään
suoraan oikeaa vastausta. Pitäisikö
ilmatorjunnan johtamisjärjestelmää
koskevassa lausunnossa suosittaa
yhtä teknistä ratkaisua havaittuun
ongelmaan vai sittenkin toista
vaihtoehtoa, vaikka molemmissa
ratkaisumalleissa on sekä hyviä että

huonoja puolia? Tässäkin esimerkissä vastaukseksi soveltuu ”wú”,
ehdottomasti ”wú”.
Tarkoitan näillä esimerkeillä sitä, että meidän upseereiden pitäisi
omassa työssämme nähdä näennäisesti merkityksettömien toimintatapojen, työtehtävien, käytänteiden,
sanojen ja sanontojen taakse. Esimerkiksi mitä toteamus ”henkilöstö
on tärkein voimavaramme” oikein
tarkoittaa? Meidän pitäisi esimiehinä pysähtyä pohtimaan riittävän
usein, millä konkreettisilla keinoilla
olen tänään, tällä viikolla tai tänä
vuonna edistänyt henkilöstön eli
tärkeimmän voimavaramme hyvinvointia. Toisin sanoen henkilöstöä
koskevissa kysymyksissä vastaus ei
missään tapauksessa voi olla ”wú”.
Vastauksen on vähintään oltava kyllä
tai ei, jotta päätös olisi konkreettinen
ja siitä olisi jotain käytännön hyötyä. Tämän lisäksi päätöksissä pitäisi
aidosti ottaa huomioon henkilöstön
hyvinvointi. Aina tätä vaatimusta
ei ole mahdollista toteuttaa, mutta
siihen pitäisi kaikin keinoin ainakin
pyrkiä.
Hyvää joulua ja uutta vuotta ilmavoimista. Tarkoitan tätä koko sydämestäni, eikä siihen liity ”koania”.
Ilmatorjunta 4/2015
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Eversti evp. Ahti Lappi

Suomen suuriruhtinaskunnan
ilmasuoja 1914-1917
Venäläiset tutkijat ovat julkaisseet
tutkimustöitään Venäjän ilmapuolustuksen kehityksestä myös
Suomen alueella I maailmansodan
aikana. Tässä artikkelissa esitetään
mielenkiintoisimpia kohtia eversti
evp Aleksei Laškovin tutkimuksista,
jotka everstiluutnantti Keijo Tossavainen on kääntänyt suomeksi.

Saksa uhkasi Suomen
kautta Pietaria
Venäläinen sotilasanalyytikko, everstiluutnantti S.A. Veknev kirjoitti
Saksan uhasta vuonna 1913 seuraavaa: ”Suomenlahti, joka huuhtelee
Suomen etelärajaa ja ulottuu aivan
meidän pääkaupunkiimme asti, pakottaa meidät pelkäämään mahdollisuutta maihinnousujoukkojen maihinnousulle vähäisen matkan päähän
Pietarista, ja siten tästä näyttämöstä
tulee helposti sota-areena vahvat
merivoimat omaavien valtioiden
yhteentörmäyksessä. Kaikkein vaarallisimmat alueet maihinnousuoperaation sopivuuden kannalta ovat
Viipurinlahti ja Koiviston niemi.”
Lausunnosta huomaa, että sotilaallisella uhkakuvalla Pietaria vastaan
on Venäjällä yli sadan vuoden perinteet. Maailmansodan kynnyksellä ja
sen alkaessa venäläiset pelkäsivät
myös saksalaisten ilmalaivojen (zeppeliinit) hyökkäyksiä. Oli tiedossa,
että Saksa rakensi ilmalaivahalleja
Pohjanmeren ja Itämeren rannikolle,
niitähän on vieläkin nähtävissä muun
muassa Riikassa.
31.7.1914 perustettiin 6. Armeija,
jonka tehtävänä oli suojata keisarikunnan pääkaupunkia ja valvoa Baltian rannikkoa. Komentajana toimi
elokuusta 1914 heinäkuuhun 1915
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tykistönkenraali K.P. Fan der Flit.
Armeijaan kuului 136 jalkaväkipataljoonaa, 9 linnoituspataljoonaa, 77
eskadroonaa ja sotniaa ja 28 pioneerikomppaniaa. Aseistukseen kuului
356 kevyttä tykkiä, 24 haupitsia,
24 vuoristotykkiä, 24 hevosvetoista
tykkiä, 352 konekivääriä ja 18 lentokonetta. Näistä iso osa oli Suomessa.
Syyskuun alussa 1914 Sveaborgin
(Viapori) linnoituksen komendantin,
kenraali Bauerin selostuksen mukaan suuriruhtinaskunnan eteläisellä
alueella oli havaittu yli 10 tunnistamatonta lentolaitetta (6 ilmalaivaa, 5
lentokonetta). Niiden oletettiin olleen
saksalaisten tiedustelulentoja. Uhkaan ryhdyttiin vastaamaan.

Ilmapuolustusta
ryhdyttiin synnyttämään
Marraskuuhun 1914 mennessä
järjestettiin Pietarin (Petrograd) ja
keisarin virka-asunnon (Tsarskoje
Selo, nykyisin Puskin) ilmapuolustus auttavasti. Keväällä 1915
näiden tehtävien suorittamiseen
määrättiin myös uudelleen muodostettu Suomen rannikkovartiosto,
joka alistettiin operatiivisesti 42. Armeijakunnan komentajalle, kenraali
A.A. Gulevitšille. Rajavartioston
päällikkönä toimi kenraalimajuri
Ignatjev, joka sai tehtäväksi suojata Suomenlahden ja Pohjanlahden
rannikkoa vihollisen maihinnousulta.
Rannikolle perustettiin ilmavalvontaasemia. Ensimmäiset zenit-tykit (it)
sijoitettiin Sveaborgin linnoitukseen
tiettävästi jo keväällä 1915.
Johtosuhteiden selkeyttämiseksi
Sveaborgin linnoitus alistettiin Baltian laivaston komentajalle, amiraali
N.O. Essenille.

Suomessa toimineen 42. AK:n esikunta (Tampereella) sai joulukuussa 1915 Pietarista salaisen ohjeen,
miten ilmoitetaan ilmavihollisen
toiminnasta. Komentajalle annettiin
kutsu ”Tammerfors vozduh” (Tampere ilma). Venäläiset käyttivät Suomen
kaupungeista ruotsinkielisiä nimiä
venäläisittäin translitteroituina. Kaikki ilmaviestit piti välittää eteenpäin
heti. Ilmavalvontaverkosto ja viestiyhteydet oli rakennettu tärkeimpien
kohteiden osalta valmiiksi: Pietari
(ilmapuolustuksen esikunta), Viipurin ja Kronstadtin linnoitukset,
Revalin merilinnoitus (Tallinna), Pskovin kaupunki (Pihkova, Pohjoisen
rintaman esikunta), ja Jurjev (Tartto,
108.Jv.Div:n esikunta).
Vuoden 1916 alkuun saakka oli
kiinnitetty erityistä huomiota vihollisen ilmauhkaan Pohjanlahden
rannikolla. Rannikkolinja jaettiin
viiteen kaistaan, ja rannikolle perustettiin joko upseerien tai aliupseerien johtamia valvonta-asemia.
Niitä täydensi 1. Keisari Aleksanteri
III:n Petrogradilainen Rajavartioprikaati. Merihallinnon joukko-osastot
suojasivat Etelä-Suomen rannikkoa.
Tukikohdat kykenivät toimimaan
myös ilmamaaleja vastaan.
6. Armeijan komentaja antoi helmikuussa 1916 ohjeen 42. AK:n
komentajalle järjestää Suomen
alueen ilmapuolustus ohjesääntöjen
mukaisesti. Puolustusjärjestelmä välillä Torneo (Tornio) – Gelsingfors
(Helsinki) oli valmis.

Ilmatorjuntaan
valmistauduttiin
Rajavartioille annettiin myös oikeus
käyttää aseita tahallisia valtakunnan

rajaloukkauksia vastaan. Ohjeiden
mukaan lentokoneita ammuttiin kivääreillä yksittäislaukauksin, mutta
ilmalaivoja sai tulittaa konekivääreillä
sarjatulella. Jos vihollisen lentolaite
liikkui hyvin korkealla, lähetettiin erikoistähystäjä seuraamaan vihollista
polkupyörällä (jos tie oli hyvä) ja raportoimaan vihollislennon suuntautumisesta [taisi olla epärealistinen ohje].
Ilmavalvonta- ja puolustustehtäviä
annettiin myös jalkaväkijoukoille.
423. Luźskovin jalkaväkirykmentillä oli tähystyspaikkoja useissa
kaupungeissa: Kristinestad (Kristiinankaupunki), Kaske (Kaskinen),
Nikolajstad (Vaasa), Nju-Karlebju
(Uusikaarlepyy), Jakobstad (Pietarsaari) ja Gamla-Karlebju (Kokkola). Esimerkiksi Vaasassa oli 3.
ilmapuolustuskaistan
esikunta,
jolla oli hevos-konekivääriosasto
ilmatorjuntaa varten. Se muodosti
taistelupäivystystä varten osaston,
jota johtavalle upseerille oli annettu
tulenaloituslupa. Erityisesti varoitettiin, ettei tulitus saanut aiheuttaa
vaaraa siviiliväestölle.
42. AK:n tykistöä valmistauduttiin
myös käyttämään ilmapuolustukseen.
Erityisen vakavasti pohdittiin ilmapuolustuksen järjestämistä Turussa
(Abo), missä 14 sotilastuotantolaitosta. Kontra-amiraali O.O. Richterin
käskystä kaupungin suojaamistehtävä
annettiin 106. Tykistöpatteriston ilmatorjuntapatterille syksyllä 1916.
Myöhemmin saatiin käyttöön Pohjanmaan ja Turun‒Ahvenanmaan lentokoneentorjuntapatterit (it.patterit).

Lisää ilmatorjuntaa,
ei lentotorjuntaa
Saksalaiset valtasivat lokakuussa
1917 Moonsundin saariston (Virossa),
jolloin hyökkäyksen tukemiseen käytettiin myös paljon ilmavoimaa, operaatiossa oli mukana 94 ilmalaivaa ja
lentokonetta. Ilmauhka Etelä-Suomen
rannikolla lisääntyi selvästi. Sveaborgin (Viapori) linnoituksen ilmapuolustusta vahvistettiin muodostamalla
kolme ilmatorjuntapatteria, numerot
164, 165, 166. Niillä oli kullakin neljä
tykkiä M/1900 [ilmeisesti Putilov].
Suomen suuriruhtinaskunnan raja-

Artikkelissa mainittu kadonnut rautatiepatteri (junailmatorjuntapatteri)
saattoi olla Viipurin lähellä 23.3.1918 suomalaisten sotasaaliiksi jäänyt
kahdella Putilov-tykillä aseistettu panssarijuna Ukrainski Revolutsija
23.3.1918. (kuva: via Kari Salo, Mikkelin maakunta-arkisto).

alueilla tapahtuvaa ilmatiedustelua
varten pyydettiin mukaan kokeneita
lentäjiä Petrogradin ilmapuolustuksen lentokone-autojoukko-osastoista.
Erityisen tarkkailun alle otettiin rautatielinja Gelsingfors (Helsinki)‒Rihimjaki (Riihimäki)‒Kouvola, jota
vihollislentäjien arveltiin käyttävän
suunnistuslinjana. Merihallinnolla oli
yksi vesilentoasema (Helsinki), mutta
siitä ei ollut apua tässä tehtävässä.
Tutkimuksessa todetaankin, että
hävittäjäkoneiden puuttuessa ilmapuolustuksen perustan muodostivat
maavoimien ”tuli-iskuvälineet.”
Lähteissä todetaan, että Helsinki
ei onneksi joutunut saksalaisten ilmahyökkäysten kohteeksi, mutta venäläiset itse pommittivat yhden talon
mäsäksi. Uuden pommin kokeilussa
yksi pommi irtosi vahingossa väärällä
hetkellä, ja pommi osui asuintaloon.
Kukaan ei kuitenkaan kuollut eikä
haavoittunut, mikä pelasti vastuussa
olleen 1. lk kapteenin A.V. Koltšakin
maineen. [Saksalaisten ilmalaivat tekivät hyökkäyksiä Turun saaristossa
ja Ahvenanmaan alueella, mutta niistä ei ole mainintaa näissä lähteissä].
Suomi itsenäistyi, sota alkoi
Syksyllä 1917 Pietarissa pelättiin
ilmauhkaa myös Suomen suunnalta.
A. F. Kerenskin johtama väliaikainen hallitus järjesti Pietarissa ilmahälytyksiä yöaikaan, jotta väestö oppisi
menemään suojaan. Tällä luotiin perusta väestönsuojelulle. Lähteessä
kerrotaan myös venäläisten jouk-

kojen sotkeutumisesta vapaussodan
taisteluihin. Mielenkiintoista on, että
lähteessä ”tunnustetaan” venäläisten
joukkojen avun antaminen punakaartille, vaikka Lenin oli 31.12.1917
hyväksynyt Suomen itsenäisyyden
– ainakin muodollisesti.
Ote: ”Neuvosto-Venäjältä oli
siirretty Suomeen erillisiä joukkoosastoja, mukaan lukien myös
ilmapuolustus, sotilaallisen avun
antamiseksi venäläisille joukoille ja
suomalaiselle punakaartille. Niinpä
neuvostojoukoista osallistuivat taistelutoimintaan 9. ja 10. Rautatiepatteri
(junailmatorjuntapatteri) ilmalaivaston ampumiseen. Niiden myöhempi
kohtalo ei valitettavasti ole tiedossa.”
Tuntuu mahdolliselta, että toinen kadonneista rautatiepattereista
oli panssarijuna, joka jäi Suomen
armeijan sotasaaliiksi 23.3.1918
Viipurin lähellä, ja jonka Putilovtykeistä saatiin Suomen ilmatorjunnan ensimmäiset aseet v. 1925 (ks.
Ilmatorjunta-lehti 3/2011).
Sodan alkaessa 42. AK:n komentaja teki päätöksen sulkea kaikki
tähystyspaikat Suomen alueella ja
varastoida tykistöaseet Viipurin linnaan, josta ne oli tarkoitus evakuoida
Venäjälle. Suunnitelma epäonnistui ja
jopa 300 asetta jäi Viipurissa suomalaisjoukkojen sotasaaliiksi.
[Lähdeviittein varustettu artikkeli on julkaistu venäläisessä sotahistoriallisessa lehdessä ”Vojenno
istoritšeskij źurnal 1/2009].
Ilmatorjunta 4/2015
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Kapteeni Juha Kukkola
Maanpuolustuskorkeakoulu
Sotataidon laitos

Ilmaryhmä Syyriassa
Arvosteltuaan vuosia Yhdysvaltojen
maailmalla suorittamia Venäjällä on
vihdoin kyky ja tahto toimia omien
rajojensa ulkopuolella, kuten todellisen suurvallan maan johdon mielestä ilmeisemmin pitääkin. Syyrian
operaatio toimii tuhkista nousseiden
asevoimien esittelyikkunana, mutta
samalla todisteena siitä roolista, jota
Venäjä kansainvälisessä järjestelmässä havittelee.

Poliittisstrateginen
harhautus
Venäjän ja Syyrian poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen yhteistyö
ulottuu kylmän sodan aikoihin. Tuolloin Syyria oli yksi Neuvostoliiton
tärkeimmistä liittolaisista Lähi-idän
alueella ja sitä tuettiin monella eri
tavalla. Näistä läheisistä suhteista
Venäjä federaatio peri luvan käyttää
Tartuksen laivastosatamaa sekä syyrialaisen eliitin, joista monet olivat käyneet korkeakoulunsa Neuvostoliitossa
ja ostivat edelleen pääsääntöisesti venäläisiä aseita turvatessaan maataan
muun muassa Israelin uhkaa vastaan.
Arabikevään levitessä Syyriaan ja
maan suistuessa sisällissotaan vuonna 2011 Venäjä asettui presidentti
Bashar al-Assadin puolelle korostaen laillisen hallitusvallan ja valtion
suvereenisuuden koskemattomuutta
Lännen interventiopyrkimyksiä vastaan. Venäjä evakuoi kansalaisensa
Syyriasta, mutta jatkoi sotilaallisen
materiaali- ja neuvonantaja-avun antamista hallituksen joukoille. YK:n
mandaatilla suoritetun Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiskampanjan
aikana Venäjä piti huolen siitä, että
presidentti al-Assadin asemaa ei
kyseenalaistettu vaan joukkotuhoaseiden käyttö siviiliväestöä vastaan
pysyi lähinnä teknisenä kysymyksenä
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maailmanpolitiikassa.
Keväällä 2015 Syyrian hallituksen
asema heikkeni maltillisen opposition
ja islamistien hyökkäysten edetessä
kohti hallituksen tukialueita Homsin,
Haman ja Latakian alueilla. Hyvin
todennäköisesti viimeistään tuolloin
Venäjän poliittinen ja sotilaallinen
johto alkoi valmistella sotilasoperaatiota Syyriaan. Venäjän intressit
Syyriassa ovat moninaiset. Ensinnäkin
Tartuksen laivastosatama on tärkeä
tukikohta Venäjän laivastolle, josta
merellistä voimaa on helppo ulottaa
(etenkin Krimin miehittämisen jälkeen!) koko Välimeren alueelle ja
kauemmas. Toiseksi Syyrian kautta
Venäjä pääsee vaikuttamaan Lähiidän politiikkaan ja etenkin alueen
öljyntuottajamaiden politiikkaan. Kolmanneksi presidentti Vladimir Putinin
ajamaan Venäjän suurvalta-aseman
palauttamiseen tähtäävään ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaan kuuluu olennaisesti sotilaallisen toimintakyvyn ja
tahdon osoittaminen. Neljäs, muttei
missään määrin vähäisin intressi on
Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan
sodan seurauksena asetettujen pakotteiden ja poliittisen eristyksen purkaminen pakottamalla USA ja Euroopan
maat neuvotteluihin Venäjän kanssa
Syyrian sisällissodan ja ISIS:n vastaisen taistelun kontekstissa.
Venäjä lisäsi kesällä 2015 sotilaallista apuaan Syyrian hallitukselle
toimittamalla aseita ja sotilasneuvonantajia sekä kouluttamalla hallituksen joukkoja. Heinä-elokuussa
aloitettiin neuvottelut Iranin kanssa
sotilasoperaatioon liittyen ja samalla
Mustameren laivasto kuljetti Syyriaan
mm. Khmeimim lentotukikohdan parannustöihin tarvittavaa henkilöstöä
ja materiaalia. Syyskuussa aloitettiin
Khmeimin ja muutaman muun tukikohdan varsinaiset parannustyöt sekä

maajoukkojen kuljettaminen alueelle.
Myöhemmin Keskus-2015 harjoituksen varjolla Venäjältä lennätettiin varsinainen kiinteäsiipisistä ja helikoptereista muodostunut ilmaryhmä. Osa
kalustosta oli todennäköisesti lastattu
An-124 ja Il-76 kuljetuskoneisiin.
Vielä syyskuun lopulla Venäjä
selvästi kielsi joukkojensa läsnäolon
Syyriassa ja aikomuksensa ryhtyä
taistelutoimiin alueella. Merkit olivat
kuitenkin ilmassa, sillä presidentti
Putin tapasi kuun lopulla mm. Israelin ja Turkin johtoa. Lisäksi Venäjä
ilmoitti itäisellä Välimerellä 30.9.
alkavasta merisotaharjoituksesta,
johon osallistuisivat Mustanmeren
laivaston pääosat ja jonka johdosta
mm. alueen lentoliikenne tulisi ohjata
sivuun Syyrian ja Kyproksen väliseltä merialueelta. Presidentti Putin ei
YK:n yleiskokouksessa pitämässään
puheessa 28.9. maininnut sanallakaan alkavaa operaatiota, mutta loi
perustan sen oikeutukselle. Putin nosti ISIS:n maailmanlaajuisten uhkien
kärkeen, kritisoi Länttä terrorismin
leviämiseen johtaneista toimista, ilmoitti ISIS:n riveistä kotiin palaavien
taistelijoiden olevan uhka myös Venäjälle ja korosti valtioiden itsemääräämisoikeutta ulkopuolista interventionismia vastaan. Kaksi päivää
myöhemmin Venäjä ilmoitti Syyrian
presidentin pyytäneen apua terrorismin vastaisessa taistelussa. Venäjän
korkein neuvosto antoi presidentille
muutamassa tunnissa yksimielisesti
luvan käyttää asevoimia maan rajojen
ulkopuolella ja jo samana päivänä
Venäjän Syyrian ilmaryhmä aloitti
iskunsa “terroristeja” vastaan.

Fait accompli redux
Huolimatta Khmeimim tukikohdan
parannustöistä, Venäjän joukoista

saaduista satelliittikuvista
sekä presidentti Putinin syyskuun lopun diplomaattisesta
aktiivisuudesta ilmaoperaation alkaminen yllätti kansainvälisen yhteisön. Venäjän
kykyyn projisoida voimaa
niinkin kauas rajojensa ulkopuolelle kuin Syyriaan ei
suhtauduttu vakavasti. Venäjä oli kuitenkin onnistunut kuljettamaan Syyriaan
merikuljetuksilla vähintään
vahvennetun merijalkaväkipataljoonan, panssarivaunuja,
tykistöä ja ilmatorjuntakalustoa. Khmeimimiin oli lentämällä tai lennätettynä tuotu neljä Su30, kuusi Su-34, kaksitoista Su-24M/
M2 ja kaksitoista Su-25SM konetta.
Lisäksi alueelle tuotiin kymmenestä
kahteentoista Mi-24PN ja kahdesta
neljään Mi-8AMTSh helikopteria.
Edellä mainittujen koneiden lisäksi
Syyriassa on operaation alkuvaiheesta
lähtien havaittu Il-22M ja Il-20M johto- ja tiedustelukoneita sekä Orlan-10
ja Eleron-3SV –lennokkeja.
Ilmaiskujen alettua kävi pian selväksi, että Venäjä ei ollut Syyriassa
pommittamassa ISIS:tä vaan Syyrian
hallituksen vihollisia poliittiseen tai
uskonnolliseen suuntautumiseen katsomatta. Pääosa iskuista (joidenkin
arvioiden mukaan 80-90%) on kohdistunut nk. maltillisen opposition
joukkoja vastaan, joita mm. Yhdysvallat on tukenut. Operaation ensimmäisessä vaiheessa iskut kohdistuivat
etenkin Latakian, Haman, Homsin
ja Idlibin alueille ja niillä pyrittiin
heikentämään kapinallisten toimintakykyä ennen Syyrian hallituksen ja
Hizbollahin maahyökkäystä. Toisen
vaiheen aloitti 7.10. Kaspianmereltä
suoritettu näyttävä risteilyohjusisku, jonka jälkeen hallitus tukijoineen
aloitti hyökkäyksen Latakiassa, Hamassa ja Homsissa. Venäjä ilmoitti
tuolloin ja aina siitä lähtien, ettei sillä
ole aikomusta osallistua omilla joukoillaan maaoperaatioon Syyriassa.
Operaation toisessa vaiheessa
Venäjän tuki helikoptereilla ja maataistelukoneilla hallituksen maajoukkojen etenemistä jatkaen samalla
“terroristien” komentopaikkojen,

kalusto-, ase- ja ammusvarastojen,
koulutusleirien ja viestisolmujen
tuhoamista. Maaoperaatio saavutti
vain heikkoa menestystä Latakian,
Idlibin ja Haman alueella ja parissa
viikossa hyökkäys tyrehtyi. Myös
Venäjän lentointensiteetti laski, mikä
ei ole ihme, jos Venäjän ilmoittamat
luvut pitävät paikkansa. Kiivaimmassa vaiheessa lentosuorituksia olisi
tullut 2-3 per kone per päivä.
Operaation kolmantena vaiheena voidaan pitää ilmaoperaation
painopisteen siirtymistä lokakuun
lopulla Aleppoon sekä osiltaan Damaskoksen alueelle. Syyrian hallitus
aloitti uuden maaoperaation Iranin
puolisotilaallisten joukkojen tuella
Alepposta lounaaseen ja kaakkoon
ja täällä hyökkäys tuotti menestystä
marraskuun puoliväliä lähestyttäessä.
Damaskoksen rintamalla menestys
oli paljon vähäisempää. Saavutuksia
on kaventanut se, että ISIS on kyennyt samaan aikaan valtaamaan uusia
alueita hallitukselta ja hajanainen oppositio on työntänyt hallituksen pois
Hamassa vallatuilta alueilta.
Venäjän ilmatuki maajoukoille ja
iskut kapinallisten selustaan olivat
loka-marraskuussa jatkuvia. Venäjä
pyrki ilmaoperaation alussa markkinoimaan operaationsa täsmäiskuilla
käytävänä teknosotana, mutta vain
murto-osa pudotetuista pommeista
on ollut nk. täsmäaseita. Päätyön
ovat suorittaneet modernisoidut Su24M/M2 ja Su-25SM koneet, joita ei
voi pitää varsinaisesti sotilasteknologian uusimpina tuotteina. Toisaalta

on huomattava, että Venäjä
on käyttänyt alueella lennokkeja, satelliittitiedustelua ja
kehittynyttä ELSO –kalustoa.
Maajoukkojen kalustokin on
varsin modernia. Voitaneen
kai todeta, että pääasiassa
sotimisen ovat suorittaneet
kylmän sodan sotaratsut rautapommeja käyttäen, mutta
mukana on ollut myös uutta
kalustoa – kenties tulevia ostajia houkuttelemassa.
Poliittisstrategiselta tasolta
katsottuna ilmaoperaation tärkein saavutus on ollut Syyrian
presidentti al-Assadin aseman
vahvistaminen. Venäjän Välimeren
laivasto-osasto ilmatorjuntajärjestelmineen ja Khmeimim tukikohdan
Su-30 monitoimihävittäjät ovat käytännössä jäädyttäneet suunnitelmat
Syyrian lentokieltoalueen perustamisesta (Jota olisi epäilemättä käytetty
siviilejä suhteellisen sumeilemattomasti pommittavaa Syyrian hallitusta
vastaan). Lisäksi USA ja operaatio
Inherent Resolven osallistujamaat
ovat joutuneet neuvottelemaan vähintään teknisistä turvallisuustoimista
Venäjän kanssa Syyrian ilmatilan
käyttöön liittyen. Venäjän tavoitteena on ollut päästä teknisen yhteistyön kautta operatiiviseen (tietojen
jakaminen ja iskujen koordinointi)
ja edelleen poliittiseen (Syyrian sisällissodan ratkaisu, ISIS:n vastaisen
uuden koalition luominen, Lähi-idän
sunni - shiia vastakkainasettelun sovittelu) yhteistyöhön. Täysin ilman
ongelmia suunnitelma ei ole toteutunut. Turkki on useaan otteeseen protestoinut ilmatilaansa kohdistuneista
rikkomuksista ja 24.11. ampunut jopa
alas venäläisen Su-24 -rynnäkköpommittajan, mikä on kiristänyt entisestään Naton ja Venäjän välejä. Lännessä on oltu hyvin skeptisiä Venäjän
ISIS –vastaisuuden suhteen ja koko
ilmaoperaatio on nähty pyrkimyksenä
painaa unohduksiin Ukrainan tapahtumat. Venäjän liittoutumista shiia
-johtoisten Syyrian ja Iranin kanssa
ei ole myöskään katsottu hyvällä
Persianlahden sunni-enemmistöisissä
maissa.
Yhtä kaikki Venäjä onnistui ilmaIlmatorjunta 4/2015
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operaatiollaan palauttamaan itsensä
kansainvälisiin neuvottelupöytiin ja
asetti Lännen tapahtuneiden tosiasioiden eteen hieman samaan tyyliin
kuin Krimillä viime vuonna. Mistään
hybridisodankäynnistä Syyrian operaatiossa ei kuitenkaan ole kysymys
vaan enemmänkin USA:lta kopioidusta interventionismista. Venäjä toki
verhoaa oman toimintansa valtioiden suvereniteettien puolustamiseen
(Syyria pyysi apua) ja kansainvälisen terrorisminvastaiseen taisteluun
ihmisoikeuksien puolustamisen ja
demokratian levittämisen sijaan.

Neuvottelut käynnistyvät
Venäjän ilmaoperaation voi väittää saattaneen uudelleen liikkeelle
Syyrian tulevaisuutta koskeneet
kansainväliset neuvottelut. Syksyllä
2015 oltiin tilanteessa, jossa kenelläkään ei tuntunut olevan tahtoa tai
ideoita prosessin edistämiseksi, mutta
Venäjän sotilasoperaatio pakotti osapuolet neuvotteluihin. Osapuolet tässä
tarkoittavat kaikkia niitä, jotka pommittavat Syyriaa tai tukevat jotain sen
taistelevista osapuolista, ei Syyrian
hallitusta tai oppositiota ja ISIS:iä. Jopa Iran ja Saudi-Arabia saatiin saman
neuvottelupöydän ääreen. Wienissä
ensin 30.10. ja sitten 14.11. pidetyissä
kokouksissa laadittiin tiekartta Syyrian sisällissodan poliittista ratkaisua
varten: tulitauko, siirtymäkauden hallitus, perustuslain muutos ja vaalit.
Aikatauluksi annettiin kunnianhimoinen puolitoista vuotta vuoden 2016
tammikuusta alusta alkaen.
Rauhan tiellä on kuitenkin merkittäviä ristiriitoja ja ratkaisemattomia
ongelmia. Presidentti al-Assadin
asemasta prosessin aikana ei ole
päästy yhteisymmärrykseen. Osa
ulkovalloista ja pääosa oppositiosta
pitää häntä kansanmurhaajana, jonka
pitää väistyä välittömästi, osa on taas
valmiita toimimaan hänen ja hänen
tukijoukkojensa kanssa. Opposition
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osallistumista neuvotteluihin vaikeuttaa se, että yhteisymmärrystä
siitä, ketkä ovat terroristeja ja ketkä oppositiota, ei vielä ole. Lisäksi
Turkin vihamielinen suhtautuminen
kurdien alueellisiin tavoitteisiin
Syyrian puolella ja toisaalta Iranin
ja Saudi-Arabian alueellinen valtataistelu varmasti heittävät vielä kiviä
prosessin rattaisiin.
Venäjä on marras-lokakuun vaihteesta alkaen pyrkinyt yhteistyöhön
sellaisten oppositioryhmien kanssa,
jotka ovat jossain määrin valmiita
tekemään yhteistyötä presidentti alAssadin tai Venäjän kanssa. Yritykset
eivät ole juurikaan tuottaneet hedelmää ja niitä voi hyvällä syyllä pitää
yrityksenä hajottaa opposition rivejä
levittämällä huhuja yhteistyöstä ja
suosimalla pommituskohteina määrättyjä ryhmiä toisten kustannuksella.
Venäjällä on kokemusta Tshetsheniasta kapinallisryhmien ostamisesta
ja käännyttämisestä toisiaan vastaan,
mutta jää nähtäväksi miten tämä malli toimii Syyriassa. Osa oppositiosta
voi hyvinkin olla valmis yhteistyöhön, mutta osa saattaa ajautua yhä
lähemmäs Al-Qaeda –sidonnaista
Jabhat al-Nusraa tai ISIS:iä.

Pariisi – Moskova
Venäjän aloitettua ilmaoperaationsa
Syyriassa voimakas kotimainen mediakampanja nosti presidentti Putinin
suosion historiallisiin lukemiin ja
samalla synnytti lähes uutena uhkana
kansan mieliin Venäjään kohdistuvan
ISIS:n terrorin. Lokakuussa Moskovassa “estettiin” syyrialaistaustaisten
terrori-isku ja erikoisoperaatioita
Kaukasuksella kiihdytettiin. Kohtalon ironiaan lienee se, että 31.10.
venäläinen matkustajakone tuhoutui mitä ilmeisimmin pommi-iskun
seurauksena Siinain yläpuolella.
Venäläiset olivat hyvin varovaisia
arvioissaan koneen kohtalosta ja
hyvästä syystä. Syyrian ilmaope-

raationhan piti suojella venäläisiä,
ei asettaa heitä vaaraan suositussa,
tavallisen kansan turistikohteessa.
Lisäksi Venäjä oli pyrkinyt lämmittämään suhteitaan Egyptiin jo jonkin
aikaa mm. asekauppojen toivossa.
Pariisin terrori-iskut 13.11. ja mitä
todennäköisimmin 15.-16.11. G20
–kokouksessa Putinille selväksi käynyt Lännen kielteinen suhtautuminen
Venäjän pyrkimyksiin koplata ISIS:n
vastainen taistelu Länsi-suhteiden
normalisointiin ja Ukrainan sanktioiden poistamiseen käynnisti Syyrian
operaation neljännen vaiheen. Venäjä
julisti 17.11. Siinain lentokoneturman ISIS:n tekemäksi terrori-iskuksi
ja ilmoitti iskevänsä terroristeja ja
heidän tukijoitaan vastaan kaikkialla maailmassa YK:n peruskirjan 51.
artiklan mukaisella oikeutuksella
(itsepuolustus). Wienin toisen kokouksen tulokset jäivät ainakin hetkeksi
Venäjän kaukoilmavoimien strategisten pommikoneiden ampumien
risteilyohjusten ja mattopommitusten
sekä Kaspian lippueen risteilyohjusiskujen varjoon.
Venäjä ei kuitenkaan luovuttanut
diplomatian saralla vaan pyrki sotilaalliseen yhteistyöhön Ranskan
kanssa, joka kutsui Pariisin tapahtumien jälkeen avukseen EU –maita
Lissabonin sopimuksen avunantolausekkeeseen perustuen ja vei
YK:n turvallisuusneuvostossa läpi
Syyriaa ja terrorismin vastaista taistelua koskevan lauselman. Venäjä
itse oli yrittänyt saada läpi vastaavaa
lauselmaa, joka olisi turvannut presidentti al-Assadin aseman, mutta
tyytyi tukemaan Ranskan esitystä,
koska ei olisi saanut omaansa läpi
USA:n, Ranskan ja Iso-Britannian
vastustuksen johdosta. Oma mielenkiintoinen lukunsa kaikissa Venäjän
diplomaattisissa toimissa on ollut
USA:n Inherent Resolve –operaation
”unohtaminen”. Venäjä käyttäytyy
aivan kuin maailmassa ei olisi ISIS:n
vastaista koalitiota ja yrittää määritellä terrorismin vastaisen taistelun
itsensä ja Syyrian suvereenisuuden
ympärille (Vain Venäjällä on Syyrian
hallituksen lupa pommittaa ISIS:iä.)
Selvää kuitenkin on, että Venäjä
panostaa entistä enemmän Syyrian
ilmaoperaatioon. Se on ilmoittanut

kohdentavansa noin kaksikymmentäviisi kaukoilmavoimien strategista
pommikonetta Syyrian operaatioon
ja lisäävänsä Khmeimim konemäärää ainakin kahdeksalla Su-34 ja
neljällä Su-27SM3 -koneella, mikä
nostaa ilmaryhmän vahvuuden 69
koneeseen. Venäläisen maaoperaation mahdollisuus kielletään edelleen
suorasanaisesti, mutta vähintäänkin
venäläiset tykistöjoukot osallistuvat
Syyrian hallituksen, Hizbollahin ja
Iranin joukkojen tukemiseen etutukikohtiin ryhmitettyjen helikopterien
ohella. Maa- ja ilmakomponentin
taistelijavahvuus oli marraskuun lopulla 2015 reilut neljätuhatta miestä.

Kynnet näytetty
- mitäs sitten?
Syyrian ilmaryhmän operaatio todistaa, että Venäjällä on jälleen kyky operoida maa- ja ilmavoimilla
kaukana rajojensa ulkopuolella,
vaikkakin rajoitetusti. Asevoimien
toimintakyky on kehittynyt koulu-

tuksen ja harjoittelun kautta merkittävästi vuoden 2008 tilanteesta, jota
Georgian sodan jälkimainingeissa
arvosteltiin välttäväksi. Vähintään
kahdeksan maihinnousualusta ja
kymmenestä kahteenkymmeneen
erilaista kuljetus- ja rahtialusta sekä
tusina erilaisia kuljetuskoneita huoltaa meri- ja ilmatien kautta Syyrian
joukkoja, mikä kertoo logistiikan toimivuudesta. Lokakuun loppupuolella
operaation arveltiin maksavan noin
neljä miljoonaa dollaria päivä, mikä
on tätä kirjoitettaessa todennäköisesti
noussut vähintään lähemmäs viittä
miljoonaa. Kulut ovat murto-osa
Venäjän puolustusbudjetista, joka
todennäköisesti tänäkin vuonna
kasvaa muiden hallinnon alojen
kustannuksella.
Huolimatta ammattitaitoisesti ja
kustannustehokkaasti toimeenpannusta operaatiosta Venäjä ei ole kyennyt saamaan pelkällä ilma-aseella
aikaan enempää kuin Yhdysvallat
Irakissa. Maassa taistelevat edelleen
liittolaisten sekalaiset ja epäilemät-
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tä joskus riitaisatkin joukot, joiden
kyky hyödyntää ilmavoimien tukea
on rajallinen. Ilmaiskujen jatkuessa
kolmatta kuukautta ovat maajoukkojen saavutukset jääneet suhteellisen
vähäisiksi ottaen huomioon, että
vastustajaa pommitetaan päivässä
parhaimmillaan lähes sadan venäläisja syyrialaiskoneen voimien.
Venäjä on Syyriassa saavuttamassa
poliittiset tavoitteensa, mutta ongelmaksi voi tulevaisuudessa muodostua irtautuminen sodasta. ISIS:iä ei
voiteta ilman maajoukkoja ja nämä
joukot tulisi saada jostain. Venäjä on
sanonut jatkavansa operaatiota Syyrian hallituksen terrorismin vastaisen
operaation päättymiseen asti, mutta
siihen saattaa mennä vielä hetki. Ei
ole itsestään selvää, että al-Assadin
hallinto pysyy pystyssä sisällissodan
loppuun asti ja että lopputilanteessa
Tartuksen satama jää Venäjän haltuun
maustettuna lisääntyneellä vaikutusvallalla Lähi-idän asioissa. Syyrian
ilmaryhmä nauttinee Välimeren lämmöstä vielä jonkin aikaa.

Kapteeni Henri Ruotsalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu

”Olen kirjoittanut artikkelin kahteentoista IT- lehteen, joten nyt on aika
tehdä tilaa seuraajalleni kapteeni Santtu Eklundille. Kiitos lukijoille, ja erityiskiitos vuosien varrella artikkeleistani palautetta antaneille henkilöille.”

Venäjän ilmavoimat Syyriassa
– ilma-ase geopolitiikan välineenä
Geopolitiikan vahva paluu maailmanpolitiikkaan on tosiasia, ja
ilma-ase on keskeisessä roolissa
sen edistämisessä. Venäjän osallistuminen Syyrian sotaan on kylmän
sodan päättymisen jälkeen ensimmäinen kerta, kun Venäjä suorittaa
laajoja sotilasoperaatioita entisen
Neuvostoliiton alueen ulkopuolella.
Tässä artikkelissa tarkastellaan mitä
suorituskykyjä Venäjän ilmavoimilla

on käytössään Syyrian operaatiossa
ja miten niitä käytetään.

Tausta
Syyrian sisällissota on Syyriassa käynnissä oleva aseellinen
yhteenotto. Sota alkoi vuonna 2011
kansannousuna presidentti Bashar
al-Assadin hallitusta vastaan. Eri
ryhmiin kuuluvat hallitusta vastaan

taistelevat maltilliset ja islamilaiset
kapinalliset sotivat myös keskenään.
Aluksi pääosin hallitus, enenevissä määrin oppositio, käytti aseita
keväällä 2011 alkaneissa arabikevään
protesteissa. Konflikti laajeni maan
laajuiseksi sisällissodaksi keväällä
ja kesällä 2012. Länsimaat alkoivat
tehdä maassa Isisin vastaisia ilmaiskuja syyskuussa 2014. Venäjä aloitti
ilmaiskut Syyriassa 30.syyskuuta
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2015, sen jälkeen kun al-Assad oli
esittänyt Venäjälle pyynnön tukea
hallitusta taistelussa kapinallisia
vastaan. On syytä muistaa että ulkomaisista toimijoista vain Venäjällä
on oikeudellisesti kestävä peruste
suorittaa sotilasoperaatioita Syyrian alueella. Venäjän ilmaoperaatioiden tärkein tehtävä Syyriassa on
tukea presidentti Bashar al-Assadin
hallintoa. Tavoitteena on päästä
Isisin lisäksi eroon koko Syyrian
aseellisesta oppositiosta. Tarkoituksena on päästä ensin eroon kaikista
muista aseellisista ryhmistä, koska
ne ovat sotilaallisesti vahvempia
kuin Isis ja nauttivat laajempaa kansainvälistä tukea. Venäjän omasta
näkökulmasta katsottuna aktiivisella
voimannäytöllä Lähi-idässä pyritään
varmistamaan että Venäjän taloudelle
elintärkeän öljyn hinta ei laske entisestään. Samalla Venäjän ilmaoperaatiot kääntävät niin omien kuin muiden
huomion pois Itä-Ukrainasta (näin on
jo tapahtunut). Putinin ja al-Assadin
virallista ideologiaa yhdistää ajatus
sekulaarista, monikansallisesta ja
suvereenista valtiosta, jossa näiden
säilyttäminen on ristiriidassa demokratian ja ihmisoikeuksien noudattamisen kanssa. Geopolitiikan lisäksi
nyt soditaan myös aatteen puolesta.
Sotilaallinen voimatasapaino Syyriassa on muuttumassa, sillä Venäjän
syyskuun lopussa aloittamat ilmaiskut ovat kasvattaneet Syyrian armeijan taistelumoraalia, ja joukot ovat
aloittaneet hyökkäysoperaatiot muun
muassa maan toiseksi suurimman
kaupungin, Aleppon valtaamiseksi.
Menestyminen taisteluissa tuo myös
lisää aikaa presidentti Assadin hallinnolle, parantaen samalla hallinnon
asetelmia mahdollisissa tulevissa diplomaattisissa neuvotteluissa (esim.
tulitauko). Tällä hetkellä Bashar alAssadin hallituksen kaatuminen näyttää epätodennäköisemmältä, mutta
tämä ei tarkoita missään nimessä sitä,
että he voittaisivat koko sodan.
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Venäjän ja Yhdysvaltain johtaman
liittouman on pelätty ajautuvan törmäyskurssille Syyriassa. Venäjä
ja Yhdysvallat ovat tämän vuoksi
käyneet neuvotteluja muun muassa
lentojen koordinoinnista. Venäjän
puolustusministeriö on ilmoittanut,
että se on valmis hyväksymään Yhdysvaltain ehdotukset Isisin vastaisten toimien koordinoinnista. Ennen
Venäjän ilmaoperaationa alkamista,
Yhdysvaltojen johtama koalitio on
jo kuitenkin suorittanut yli 7000
ilmaiskua Isisiä vastaan Syyriassa
ja Irakissa. Suuresta määrästä huolimatta, optimististenkin arvioiden
mukaan määrä ei ole ollut riittävä.
Isisin toimintaa on onnistuttu toki
paikoitellen rajoittamaan, mutta sitä ei ole missään nimessä tuhottu.
Kysymys kuuluu; miksi venäjä onnistuisi siinä paremmin?

Venäjän ja länsimaiden
operaatioiden vertailua
Ilma-aseen suorituskyvyn käytöllä
voidaan toki vallata ja pitää hallussa
alueita, mutta ilman maajoukkojen
tukea se on vaikeaa. Yhdysvaltojen
johtama liittouma yhdisti ilma-aseen
toiminnan tehokkaasti maaoperaatioihin taistellessaan Taliban- taistelijoita vastaan Afganistanissa vuonna
2001, ja tukiessaan Irakin Peshmerga- joukkojen taistelua Saddamin
joukkoja vastaan Irakissa vuonna
2003. Tällä hetkellä länsimaiden
operaatioissa keskeinen heikkous
onkin varsinaisten maajoukkojen
puute. Venäjän ilmaoperaatiot eivät
kuitenkaan jää irrallisiksi suorituksiksi, sillä niillä tuetaan suorasti
tai epäsuorasti Syyrian hallituksen
maajoukkojen operaatioita. Syyrian
hallituksen joukot ovat kärsineet raskaita tappioita sisällissodan aikana,
mutta niillä on silti jäljellä merkittävä
iskukyky alueella. On selvää, että
Venäjän ilmaoperaatiot yhdistettynä
Syyrian armeijan maaoperaatioihin

luovat länsimaita paremmat edellytykset sotilaallisiin tavoitteisiin
pääsemiseksi. Venäjän ilmavoimien
suorituskyky voi olla hieman jäljessä
parhaita länsimaiden ilmavoimia vastaan, mutta sillä on joka tapauksessa
kapasiteettia toteuttaa tehokkaita
ilmaoperaatioita. Venäjällä ei ehkä
ole käytössään yhtä monipuolista ja
suorituskykyistä tiedustelujärjestelmää kuin Yhdysvaltojen johtamilla
länsimailla. Venäjän ilma-aseen maalittaminen perustuu pitkälti Syyrian
hallituksen joukkojen tuottamaan
taktisen tasan tiedustelutietoon. Syyrian armeija välittää Venäjän ilmavoimille noin 400- 800 maalipistettä
vuorokaudessa, joihin ilmavoimat
iskevät erillisen suunnitelman mukaan. Tämä toimintatapa entisestään
vahvistaa sitä käsitystä että Venäjän
ilmavoimien käytön keskeinen tavoite on tukea presidentti Assadin
taistelua kapinallisia vastaan.
Kokonaisuutta ajatellen ehkä
merkittävin ero länsimaiden operaatioihin on siinä että Venäjä rajoittaa
ilmaiskunsa pelkästään Syyriaan.
Ilmaiskujen pääkohde on presidentti
Bashar al-Assadia vastaan taistelevat kapinallisten ryhmittymät. Isisin kohteet ovat toki myös listalla,
mutta tässä vaiheessa näyttää että
niihin kohdistuu vain murto-osa
ilmaiskuista. Mediassa Venäjä on
sanonut pommittaneensa huomattavasti myös Isisin joukkoja, mutta
erityisesti Yhdysvallat on väittänyt
Venäjän ilmaiskujen kohdistuneen
pääasiassa Assadia vastustaviin, lännen tukemiin, kapinallisiin. Venäjä on
joka tapauksessa hyödyntänyt kaiken
mahdollisen medianäkyvyyden ja
pyrkii sitä kautta luomaan positiivista
kuvaa Venäjän taistelusta koko maailmaa uhkaavaa ”pahuutta” vastaan.
Täytyy sanoa että mediapeli on varsin
onnistunutta, sillä amerikkalaisissa
valtamedioissakin on jo alettu hieman
kyseenalaistamaan Yhdysvaltojen
toimintatapoja ja tehokkuutta taistelussa terrorismia vastaan.

Venäjän lento-osasto
Syyriassa
Venäjä on lähettänyt Syyrian operaa-

Su-25 Frogfoot on keskeisessä roolissa Syyrian operaatiossa. www.ar15.com

tiota varten ilmakomponentin, joka
on melkein kuin pienoiskopio Venäjän ilmavoimista. Lento-osasto on
koottu useasta eri lentotukikohdasta, kolmen eri sotilaspiirin alueelta.
Sen lentueet ja laivueet edustavat
kalustoltaan hyvin eri aikakausia.
Osa vanhemmista lentokoneista on
kuitenkin modernisoitu aivan viime
vuosina. Operaation alkuvaiheessa
Venäjä kokosi Latakian tukikohtaan 34 lentokonetta (12xSu-24M2,
12xSu-25, 4xSu-30SM, 6xSu-34).
Venäjän ilmavoimien koneiden ilmestyminen ”kuin tyhjästä” Latakiaan oli jonkinasteinen yllätys joillekin tahoille. Joidenkin arvioiden
mukaan rynnäkkökoneet ja hävittäjät
lensivät tiiviissä muodostelmassa
kuljetuskoneiden kanssa ja vain
kuljetuskoneissa oli transponderit
päällä. Rahtikoneiden lennot ja reitit
näkyivät reaaliaikaisesti muun muassa flightradar24.com- internet sivustolla. Vaikka IL-76 kykenisi suoraan
lentoon Venäjältä Syyriaan, niin silti
osa koneista pysähtyi Iranissa ennen
siirtymistä Latakian tukikohtaan.
Kuljetuskoneiden jatkaessa matkaa
Iranista Syyriaan, alkoivat ensimmäiset rynnäkkökoneet ja hävittäjät
laskeutumaan Latakian kentälle. Venäläisten lentokoneiden saapuminen
alueelle on näkynyt myös Israelin
ilmavoimien aktiivisuutena alueella.
Israel on käyttänyt hävittäjien lisäksi
aktiivisesti ELSO- ja tiedustelukoneita (mm. Gulfstream G550 “mini

AWACS”) Syyrian vastaisilla rajoilla
ja Välimerellä.
Marraskuun alussa Venäjä teki
historiallisen ratkaisun siirtämällä
Syyriaan Tupolev Tu-95 (Bear) ja
Tupolev Tu-160 (Blackjack) strategisia pommikoneita sekä Tupolev Tu-22 (Blinder) keskiraskaita
pommikoneita. Heti saapumista
seuraavina päivinä niillä jo iskettiin
kohteisiin Syyriassa. Vaikka koneet
ovatkin jo melko iäkkäitä, niin tämä
oli silti ensimmäinen kerta kun ko.
konetyyppejä käytettiin varsinaisessa taistelutilanteessa. Isisin Pariisiin
tekemän terrori-iskun ja Egyptissä
räjäytetyn venäläisen matkustajakoneturman jälkeen Venäjä ilmoitti
kiihdyttävänsä ilmaiskuja Syyriassa
ja tarvittaessa lisäävänsä koneiden
lukumäärää operaatiossa.
Operaatioissa käytetyt konetyypit jo osoittavat hyvin sen, että
kokoonpano on sekoitus vanhaa ja
uutta, modernia kalustoa. Vanhinta
kalustoa edustaa Su-25 (Frogfoot)
rynnäkkökone, joka on ollut aktiivipalveluksessa jo 1970- luvulta
lähtien, mukaan lukien Tshetshenian
ja Georgian sodissa. Syyriassa on
nähty modernisoituja Su-25SM ja
Su-25UB- malleja, jotka on varustettu digitaalisella ammunnanhallinta
– ja navigointijärjestelmä. Uusilla
malleilla on kohtalainen suorituskyky lähitulitukitehtäviin (CAS).
Yleisin Su-25SM-koneiden ripustuksissa Syyriassa nähty pommi-

kuorma on ollut 4–6 kpl:ta 270 kg:n
OFAB-250- 270- sirpalepommeja,
jotka on tarkoitettu kevyesti suojattuja kohteita vastaan. Eräiden lähteiden
mukaan SU-25SM koneiden väritys
kertoo siitä, että ne ovat peräisin
368. Budyonnovskin lentorykmentistä. Olkapääohjukset muodostavat
merkittävän riskin Syyrian alueella.
Lähitulitukitehtävien toteutustavasta (lentoprofiili) ja Su-25- koneiden
omasuojajärjestelmien rajoittuneesta
suorituskyvystä johtuen, suurin heikkous on haavoittuvuus olkapääohjuksia vastaan. Konetyyppiä voidaan
käyttää myös tiedusteluun, mutta
niihin tehtäviin soveltuvat lennokit
huomattavasti paremmin.
Su-24M(Fencer) ja Su-24M2 ovat
modernisoituja versioita vanhasta
”työjuhdasta”, ja ne kykenevät erityyppisten ilmaiskujen toteuttamiseen. Molemmat versiot pystyvät
myös pudottamaan laserhakeutuvia pommeja sekä laukaisemaan
ilmasta-maahan ammuttavia rynnäkköohjuksia. Su-24M2 kykenee
rajoitetusti myös pimeätoimintaan.
Syyriassa Su-24M2-koneita on aseistettu jonkin verran puoliaktiivisilla
laserhakeutuvilla HK-25M -ohjuksilla. Pääosa suorituksista tehdään
kuitenkin OFAB-sarjan sirpale- ja
palopommeilla.
Su-30 (Flanker-C) konetyyppi
on suorituskykyinen monitoimihävittäjä, joka kykenee ilmasta
ilmaan- taisteluun sekä ilmasta
maahan-toimintaan myös vaativissa
olosuhteissa. Syyrian operaatiossa on
käytössä viimeisin versio Su-30MS,
jonka päätehtävänä ovat täsmäaseiskut maakohteisiin. Su-30 koneissa
on nähty ripustimiin kiinnitettynä
KNIRTI Sorbtsiya-S häirintälähettimiä (ECM). Häirintälähettimien
tarkemmasta käytöstä on vaikea
tehdä arviota, mutta vuoden 2008
Georgian sodan ilmaoperaatiossa
tulleiden tappioiden takia Venäjä teki
silloin päätöksen, jonka mukaan yksikään Georgian ilmatilassa lentävä
rynnäkkökoneosasto ei saanut lähteä
tehtävään ilman saatto- tai taustahäirintäkykyä.
Su-34 (Fullback) on Venäjän ilmavoimien vuonna 2006 käyttöön
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ottama hävittäjäpommittaja ja rynnäkkökone. Se on tällä hetkellä Venäjän ilmavoimien suorituskykyisin
konetyyppi. SU-34 pidetään Su-24koneen syrjäyttäjänä, ja se kykenee
uusimpien täsmäaseiden laukaisuun
ja ilmasta ilmaan toimintaan vaativissa olosuhteissa. Su-34- konetta ei ole
käytetty tätä ennen sodassa. Hävittäjä
on varustettu uusimmilla järjestelmillä, ja sen häirintäjärjestelmien on väitetty lamauttaneen muutamia vuosia
sitten yhdysvaltalaisen USS Donald
Cook- aluksen taistelunjohtojärjestelmät. Su-34 on keskeisessä roolissa
täsmäaseiskujen toteutuksessa sekä
toiminnassa pimeällä.
Helikoptereiden osalta Syyriassa
on nähty Mi-8, Mi-24, Mi-28, ja Ka52- helikoptereita. Mi-8 ja Mi-24
kopterit ovat olleet mukana alusta asti, mutta Mi-28 ja Ka-52 taisteluhelikopterit ilmestyivät operaatioalueelle
vasta marraskuun loppupuolella.
Mi-8 koptereita käytetään pääsääntöisesti joukkojen kuljetukseen sekä
etsintä- ja pelastustehtäviin. Mi- 24
taisteluhelikopterit ovat olleet operatiivisessa käytössä jo vuodesta
1972, ja niitä on käytetty useissa eri
konflikteissa ja sodissa. Konetyypin
iästä huolimatta ne ovat edelleen erittäin suorituskykyisiä ja yksi luotettavimmista ilma-aluksista Venäjällä.
Kopterit ovat suorittaneet jo tähän
mennessä satoja suorituksia Syyriassa, mutta vielä Mi-24 koptereita ei
ole pudotettu. Internetistä löytyvien
videoiden perusteella voi todeta, että
kopterit lentävät todella matalalla ja
käyttävät runsaasti soihtuja/ heitteitä
mahdollisia olkapääohjuksia vastaan.
Marraskuussa Venäjä siirsi alueelle
myös Mi-28- ja Ka-52 taisteluhelikoptereita. Ka-52- taisteluhelikopteria on tyypillisesti käytetty tähän asti
Venäjän erikoisjoukkojen tukena, ja
Mi-28- taisteluhelikopteria maajoukkojen tulituki- ja tuhoamistehtävissä.
Kalustotappiota Venäjä on kärsinyt
todella vähän suhteutettuna lentosuo32
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rituksiin. Marraskuun lopussa Turkin
F-16-hävittäjät ampuivat alas Su24- hävittäjän, joka oli turkkilaisten
mukaan loukannut maan ilmatilaa
Syyrian rajalla. Pudonnutta konetta
etsimään lähetetty Mi-8- helikopteri ammuttuun alas käsiasetulella ja
tuhottiin maassa ollessaan panssarintorjuntaohjuksella.
Venäjän käyttämä kalusto osoittaa
Venäjän ilmavoimien tämän hetkisen
tilanteen – sekoitus vanhaa ja uutta.
Syyriassa käytössä oleva kalusto on
kuitenkin osoittanut, että suuret rahalliset satsaukset alkavat hiljalleen parantamaan suorituskykyä vaativissa
ja vaihtelevissa olosuhteissa. Kaluston uusiutumisella on suora linkitys
suorituskykyyn, ja voidaan varmaan
todeta että Venäjän ja länsimaiden
ilmavoimien suorituskyvyn ero on
kaventumassa ainakin joiltain osin.

Havaintoja Venäjän
ilma-aseen toiminnasta
Ilmaoperaatio keskittyi alussa vaikuttamaan ja tuhoamaan kapinallisten
koulutus-, ryhmitys-, ja varastoalueita. Näiden kohteiden tuhoamisen jälkeen painopiste siirtyi syyrialaisten
ja iranilaisten maajoukkojen taistelun
tukemiseen. Maajoukkojen tukemistehtävät ovat korostaneet Venäjän
ilmavoimien uusien suorituskykyjen
tehokkuutta, mutta samalla tuoneet
esille haasteita niiden käytölle. Venäjän ilmavoimilta puuttuu edelleen
mahdollisuus käyttää laajamittaisesti
täsmäaseita, kuten länsimaat tekevät. Tämähän ei ole uusi ongelma
ilmavoimille, sillä sama asia nousi
esille Georgian sodassa vuonna
2008. Venäjän puolustusteollisuus
onkin tehnyt viime vuosina kovasti töitä täsmäaseiden ja maalinosoitusjärjestelmien kehittämiseksi.
Neuvostoliiton romahtamisen seurauksena kehitysrahat olivat pitkän
aikaa minimissä, ja se heijastuu edelleen kehittämistoimintaan. Suurin

osa ilmaiskuista tehdäänkin edelleen
matalalentosuorituksina vapaasti
putoavilla yleis- ja sirpalepommeilla, aivan kuten Georgian sodassa
vuonna 2008, jossa täsmäaseiden
osuus kokonaisuudesta oli noin neljä
prosenttia. Syyriassa ilmavoimien
suorituksista noin kaksikymmentä
prosenttia on toteutettu täsmäaseilla.
Näiden operaatioiden aikana ilmavoimat ovat päässeet kokeilemaan
täsmäaseita sotatilanteessa erilaisissa olosuhteissa. Täsmäaseita
on käytetty lopulta kuitenkin vain
kohteisiin joihin rautapommeilla
ei mahdollisesti saada vaikutusta.
Venäjän puolustusministeriö julkaisi Syyrian ilmaiskuista kuva- ja
videomateriaalia heti operaatioiden
alettua. Materiaalissa yritettiin antaa kuva, että pääosa iskuista olisi
tehty täsmäaseilla, mutta videoiden
perusteella pommituksissa käytettiin
normaaleja rautapommeja. Latakian
tukikohdassa on nähty että suurin osa
koneisiin kiinnitettävistä pommeista
ovat normaaleja OFAB 100- 120-,
OFAB 250- 500-, ja OFAB 250- 270sirpalepommeja. Myös GPS- ohjattuja KAB-500- pommeja on nähty käytettävän. Muutama havainto on myös
rypälepommien (SPBE-D) käytöstä.
Niitä käytetään todennäköisesti vain
Syyrian ilmavoimien koneissa.
Georgian sodan jälkeen tapahtuneen konekaluston modernisoinnin
myötä, täsmäaseiden hyödynnettävyys ja suorituskyky ovat kuitenkin
parantuneet. Venäläiset käyttävät
puoliautomaattisia laserpommeja
ja – ohjuksia sekä maalinosoitukseen laserosoittimia Su-24, Su-25,
ja Su-34 koneissa. Olennainen ero
länsimaihin on siinä, ettei venäläisillä ole käytössään moderneja
maalinosoituspodeja, jotka mahdollistaisivat joustavan ja nopean maalin
havaitsemisen ja siihen vaikuttamisen saman ilma-aluksen toimesta.
Tätä puutetta korvaamaan käytetään
lennokkeja, mutta niiden tuottama
suorituskyky ei ole lähelläkään sitä
tasoa, mitä Yhdysvallat ja länsimaat
ovat osoittaneet ilmasta maahan toiminnassa esimerkiksi Afganistanissa.
Myös ilmatulenjohtajien käytöstä on
selkeitä viitteitä.

Operatiivinen tempo on ollut melko korkea. Esimerkiksi lokakuussa
ilmavoimat suorittivat keskimäärin
45 lentosuoritusta päivässä, kiivaimpina päivinä jopa 60 lentosuoritusta
päivässä. Tässä vaiheessa tempo on
jo laskenut selvästi. Lentosuoritusten
määrän vähenemiseen vaikuttanee
se, että merkittävään osaan kiinteistä
kohteista on jo vaikutettu. Lisäksi
kapinalliset ovat sisäistäneet ilmavoimien toimintatavat, eivätkä kapinalliset operoi enää yhtä avoimilla
paikoilla kuin aikaisemmin. Toisin
sanoen kapinallisten käyttöönottamat
ilmasuojelutoimenpiteet parantavat
heidän taistelukykyään. Vuoden
2015 alkuvuoden aikana venäläiset
menettivät useita koneita kotimaan
harjoitustoiminnassa. Näiden tietojen pohjalta operaatioiden toteutus
sekä koneiden luotettavuus Syyrian
taistelutehtävissä ovat olleet jonkinasteinen yllätys.
Syyrian operaatio on tuonut esille
myös ilmavoimien kasvaneen kyvyn
toteuttaa operaatioita yhdessä muiden
puolustushaarojen ja muiden maiden
joukkojen kanssa. Venäjän maavoimat ovat olleet pienessä, mutta tärkeässä, roolissa suojellessaan ilmavoimien tukikohtia, joten varsinaisia
yhteisoperaatioita ei ole ollut. Sen
sijaan ilmavoimat ovat toteuttaneet
menestyksekkäästi yhteisoperaatioita Syyrian ja Iranin maajoukkojen
kanssa. Kyseiset maajoukot ovatkin

aloittaneet hyökkäykset Venäjän
ilmavoimien tukemana useille kapinallisten hallussa pitämille alueille.
Venäjän operaatiossa on nähtävissä se seikka, että Venäjä haluaa
esitellä sen kalusto- ja asearsenaalia
Natolle ja länsimaille. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat merivoimien
aluksilta laukaistut risteilyohjukset.
Risteilyohjusten ampuminen mereltä
ei ehkä olisi ollut sotilaallisesta näkökulmasta tarpeellista, sillä operaatiot
olisi voitu toteuttaa myös ilmavoimien kalustolla joka oli jo valmiina
Syyriassa.
Ennen Syyrian operaatiota useat
analyytikot olivat sitä mieltä, ettei
Venäjällä ole kykyä toteuttaa sotilasoperaatioita kaukana sen valtakunnan rajoista. Tämä olettamus perustui
siihen että operaatiot kaatuisivat
rajalliseen kykyyn siirtää kalustoa
ja henkilöstöä ulkomaille. Venäjä
kykeni kuitenkin nopeaan operaation toimeenpanoon käyttämällä lähes
kaikkia Euroopassa olevia kuljetuskoneita ja laivoja. Lisäksi se otti
käyttöönsä turkkilaisia rahtilaivoja
materiaalin siirtämiseksi Syyriaan.
Yleisesti tiedetään, että Venäjä käyttää rautateitä joukkojen ja kaluston
siirtoihin silloin kun se on mahdollista, mutta tämä operaatio antoi
esimerkin ilma- ja merikuljetusten
hyödyntämisestä..
Venäjän ilmavoimien lento-osasto
on osoittanut kasvanutta suoritusky-

Mi-8 tukee Syyrian hallituksen joukkoja www.bbc.com

kyään. Vaikka suurin osa pommituksista tehdään edelleen normaaleilla
sirpalepommeilla, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö niillä saataisi
haluttua vaikutusta aikaan. Perinteisiä
pommeja käytettäessä koneet joutuvat menemään lähemmäksi kohdetta,
mikä lisää luonnollisesti riskiä vastustajan asevaikutuksen kohteeksi
joutumisesta. Tällä hetkellä näyttää
kuitenkin siltä, että Isisin ilmatorjunta
ei muodosta suurta uhkaa Venäjän
ilmavoimien operaatioille. Tarpeen
vaatiessa lento-osastolla on kuitenkin
varsin laaja kyky suorittaa täsmäaseiskuja avainkohteisiin ja/tai muuten vahvasti suojattuihin maaleihin.

Lopuksi
Venäjän geopoliittisten tavoitteiden
takana on nähtävissä selkeä halu
testata ja osoittaa Venäjän asevoimien suorituskykyä. Georgian sodan jälkeisinä vuosina toteutettu
asevoimien reformi näyttää menevän oikeaan suuntaan Venäjän
näkökulmasta. Syyrian operaatio
on suhteellisen pieni verrattaessa
Georgian sotaan, mutta se on silti
osoittanut että Venäjän ilmavoimien
suorituskyky on kehittynyt useilla
osa-alueilla. Georgian sotaan verrattaessa muun muassa täsmäaseiden
suorituskyky, operatiivinen tempo, ja
yhteistoimintakyky eri toimijoiden
välillä on parantunut selkeästi. Yksi
merkittävimmistä parannuksista on
kyky toteuttaa vaativia, tarkkuutta
edellyttäviä, ilmaoperaatioita haastavissa olosuhteissa. Nähtäväksi jää
kuinka paljon suorituskyky paranee
lähivuosina käyttöönotettavien uusien johtamisjärjestelmien ja konetyyppien myötä.
Keskeisimmät lähteet:
www.ausairpower.net
www.bbc.com
www.defence.gov
www.forces.gc.ca
www.gov.uk
www.idf.il
www.janes.com
www.lrb.co.uk
www.sputnik.ru
www.tass.ru
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Kapteeni Pasi Aro
Järjestelmäkeskus

TEKNIIKASTA

Ohjusten ohjausmenetelmät
- komento-ohjaus ja säteenseuranta
Kuva1: Ohjausmenetelmät

Johdanto
Valonvahvistimen ja lämpökameran
käsittelyn jälkeen on aika siirtyä lähemmäksi ilmapuolustusta. Käsittelen
seuraavissa artikkeleissa ohjuksia
teknisestä näkökulmasta. Asejärjestelmille on useita ryhmittelymalleja.
Ne voidaan jakaa muun muassa lavetin, käyttötarkoituksen tai vaikka
maalityypin mukaan. Ohjusten osalta
jakotapana käytetään yleisesti ohjausmenetelmää. Ohjausmenetelmiä
ovat komento-ohjaus, sädeohjaus
ja itsenäinen hakeutuminen. Tässä
artikkelissa avaan hieman komentoohjauksen ja sädeohjauksen (säteenseurannan) periaatteita.

Lavetilta maaliin
Riippumatta ohjausmenetelmästä ohjuksen lento jaetaan kolmeen
vaiheeseen: lähtö-, reitti- ja terminaalivaiheeseen. Lähtövaiheesta
käytetään myös nimeä laukaisuvaihe.
Laukaisuvaiheessa ohjus saatetaan
turvallisesti irti lavetista ja saatetaan
ohjus matkaan joko kohti maalia tai
arvioituun ennakkopisteeseen. Reittivaiheessa ohjus lentää lavetin antamien komentojen ohjaamana lähelle
kohteen arvioitua paikkaa. Terminaalivaiheessa ohjus saapuu herätesytyttimen toimintaetäisyydelle maalista.
Tässä vaiheessa ohjus saatetaan niin
lähelle kohdetta, että ohjus pystyy
tuhoamaan sen. Terminaalivaiheessa
ohjausmenetelmä voi muuttua.
Reitti- ja terminaalivaiheessa
ohjattavat ohjukset noudattavat
suuntalinjareititystä. Ohjuksen reittigeometria määräytyy maalin ja oh34
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Kuva 2: Ohjuksen lennonvaiheet.

juksen liiketilojen mukaisesti. Näitä
tarkastellaan suhteutettuna maalin
ja ohjuksen seurantajärjestelmän
(lavetin) sijaintiin. Ohjus pidetään
lavetin ja maalin välisellä suoralla.
Suuntalinjareititys vaatii ohjukselta
hyvää liikehtimiskykyä vielä lennon
loppuvaiheessakin.

lavetti vastasi ohjuksen ohjaamisesta. Automaattinen toimintaperiaate
tarkoittaa puolestaan sitä, että lavetin
sensori seuraa maalia automaattisesti
sekä ohjaa ohjusta itsenäisesti. Ampujan vastuulle jää ”vain” maalin
valinta. Ohjauskomennot välitetään
ohjukselle esimerkiksi mikrolinkillä.

Sokkona kohteeseen
- komento-ohjaus

Keilassa maaliin
- säteenseuraaja

Nimensä mukaisesti komento-ohjatut
ohjukset saavat ohjauskomentonsa
ampuvalta lavetilta. Komento-ohjatut
ohjukset voidaan jakaa manuaaliseen
(MCLOS, Manual Command to Line
of Sight), puoliautomaattiseen (SACLOS, Semi-Automatic Command to
the Line of Sight) tai automaattiseen
(ACLOS, Automatic Command to
the Line of Sight) toimintaperiaatteeseen.
Kehityksen alkuvaiheessa ohjukset
toimivat manuaalisella komento-ohjauksella. Tässä ampuja ohjasi ohjuksen lentoa tarkkailemalla ohjuksen
lisäksi maalin lentoreittiä ja korjasi
ohjuksen reittiä sen mukaisesti. Kehityksen myötä siirryttiin puoliautomaattisiin ohjuksiin, jossa ampujan
ei tarvinnut seurata kuin maalia ja

Säteenseurannan toimintaperiaate
on se, että tähtäinjärjestelmä seuraa
maalia joko manuaalisesti, puoliautomaattisesti tai automaattisesti.
Tähtäinjärjestelmä lähettää ohjukselle paikkatietoja tutka- tai lasersignaalilla ”keilana”. Komento-ohjatun
ohjuksen lentoa ohjaava tietokone on
tähtäinjärjestelmässä ja säteenseuraajalla se on itse ohjuksessa.
Säteenseuraajaohjus (beam rider)
kykenee siis määrittämään koodatun signaalikujan perusteella oman
sijaintinsa kyseiseen kujaan ja tekemään tarvittavat korjaukset lentoreittiinsä sen mukaisesti (siirtyy keilan
keskiakselille). Säteenseurannassa
etäisyystietoa ei tarvita. Ohjaussäteen katketessa ohjusten itsetuhomekanismi tuhoaa ohjuksen määritetyn

Kuva 3: Säteenseurannan toimintaperiaate

aikaviiveen jälkeen.

Modifioitu joka
sään järjestelmä
Ilmatorjuntaohjus 90M (Crotale NG)
on ehkä tunnetuin Suomessa käytössä
oleva ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.
ITO90M on ranskalaisen Thomson
CSF Matran valmistama järjestelmä,
jolla on joka sään toimintakyky. Järjestelmässä käytetään automaattista
ohjausta (ACLOS). Sensoreina ovat
tutka ja lämpökamera, joista valitaan
soveltuvin signaalikohinasuhteen
perusteella.
Crotale-järjestelmä
koostuu
Suomessa SISU XA181 alustasta,
ammunnanhallintajärjestelmästä
ja ohjustornista. Ohjusjärjestelmä
painaa kokonaisuudessaan 23 000
kg:a. Tornissa on ohjusten lisäksi
sensorit: valvontatutka, tulenjohtotutka, tv-kamera, lämpökamera ja
omakonetunnuslaite.
Valvontatutkan mittausetäisyys
on 20km ja tulenjohtotukan 30km.
Järjestelmän tv-seuraimella (sisältää lämpö- ja päivänvalokameran)
kyetään erottamaan maalit 15 km:n
päästä. Omien sensorien lisäksi,
ITO90M pystyy hyödyntämään tulitoiminnassa muiden ohjusvaunujen,
maalinosoittimen ja ilmatilannekuvan maalitietoja. Crotalella kyetään
torjumaan lentokoneet, helikopterit
ja risteilyohjukset.
ITO90M järjestelmän ohjusten
vaakaulottuvuus on 10km ja pystyulottuvuus 6km. Ohjuksen nopeus
on 1250m/s. Ohjus on 2,4m pitkä

ja painaa 75 kg:a. Järjestelmään saa
ladattua kahdeksan ohjusta laukaisuvalmiiksi. Lennon terminaalivaiheessa kohteen tuhoaminen tapahtuu
tutkaherätesytyttimen avulla. Ohjus
ohjautuu takasiivekkeiden avulla.
Tällöin saavutetaan seuraavia hyötyjä:
- hyvä hallittavuus suurilla kohtauskulmilla,
- painopisteen muutos vaikuttaa
vain vähän ohjuksen vakavuuteen.
Huonona puolena on vastaavasti
ohjuksen suuret liikkeet ohjauskomentojen seurauksena.

Monikansallinen
säteenseuraaja
Ilmatorjuntaohjus 05 edustaa tyyppimerkintänsäkin mukaisesti uudempaa järjestelmää kuin edellä esitelty
ITO90M. ITO05 järjestelmä on
saksalaisen Rheimetall Defencen
toimittama. Järjestelmä itsessään on
kuitenkin melko monikansallinen.
Esimerkiksi tutka ja ohjus tulevat
Ruotsista, MPAC (Multi Purpose Asrad Console) tulenkäytönjohtamisjärjestelmä Kanadasta ja UHF-radio
USA:sta. Järjestelmällä on rajoitettu
joka sään toimintakyky, koska ohjusta ohjataan lasersäteen avulla.
ITO05-järjestelmän osajärjestelmät on integroitu Suomessa valmistettuun konttiin, jota kuljetetaan MB
UNIMOG 5000 keskiraskaalla 4x4
maastokuorma-autolla. Ohjuslavetissa on maalinosoitustutka, jonka
maksimimittausetäisyys on 20 km
ja -korkeus 10 km. Maalinosoitustut-

ka sisältää myös omatunnuslaitteen
(IFF). Laukaisuvalmiita ohjuksia
ohjuslavetin tornissa on neljä kappaletta. Ohjuslavetin ammunnanhallintajärjestelmään kuuluvat lisäksi
päivänvalokamera, lämpökamera,
laseretäisyysmittari sekä ohjauslaserin lähetin.
ITO05-järjestelmässä käytetään
ruotsalaista Bolide-ohjusta. Lähteestä riippuen ITO05:a pidetään joko
komento-ohjattuna tai säteenseurantaohjuksena. Säteenseurantaa voitaneen
pitää komento-ohjauksen alalajina,
koska ohjusta komennetaan lasersädettä kääntämällä. ITO05:n ohjausmenetelmänä on siis puoliautomaattinen komento-ohjaus (SACLOS)
lasersäteen avulla, koska ampujan
täytyy pitää tähtäin maalissa kiinni
ampumatapahtuman ajan. Ohjuksen
ohjaussiivekkeet sijaitsevat ohjuksen
takaosassa, kuten ITO90M:ssäkin.

Lopuksi
Tässä artikkelissa avasin ohjusten
ohjeusmenetelmistä komento-ohjausta ja säteenseuraajaa. Seuraavassa
numerossa on sitten vuorossa itsenäisesti hakeutuvien toimintaperiaatteen
avaaminen ja joidenkin ohjustyyppien esittely. Olen tähänastisissa artikkeleissani pyrkinyt kansantajuiseen
”tulokulmaan” käsiteltäviin aiheisiin
ja näin olen suunnitellut myös jatkavani, että artikkelit palvelisivat
mahdollisimman montaa ilmapuolustuksen ystävää.
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Everstiluutnantti evp
Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä
Uusia järjestelmiä otetaan
käyttöön lähivuosien aikana.
Sputnik 21.8.2015
Sputnik 25.8.2015

Valko-Venäjälle lisää
Tor-M2K lavetteja.

Venäjän valtiollinen asevientiyritys
Rosoboronexport ja Valko-Venäjän
puolustusministeriö allekirjoittivat
25.8.2015 sopimuksen viiden TorM2K ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
toimittamisesta. Lavettien toimitus
tulee tapahtumaan vuonna 2016 ja
ne tulevat merkittävästi parantamaan
Valko-Venäjän ilmapuolustuskykyä.
Tor-M on nykyaikainen lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä,
joka on suunniteltu sotilas- ja siviilikohteiden suojaamiseen ilmarynnäköiltä, risteily- ja rynnäkköohjuksilta
samoin, kuin lennokeilta. Järjestelmä
voi samanaikaisesti havaita yli 40
maalia, seurata ja torjua niistä neljää
samanaikaisesti 7 000 m etäisyydeltä
ja 6 000 m korkeudesta.

Sputnik 15.9.2015

Nykyaikainen kokoonpanolinja kokoamaan
S-400 ohjusjärjestelmää.

Venäjän puolustusministeriö hyväksyi käyttöön yhdeksännen rykmentin
S-400 Triumph ilmatorjuntaohjusjärjestelmää seremoniassa 15.9.2015
Astrakhanin Alueella. Seremonia
tapahtui sen jälkeen, kun yksikkö oli
menestyksellisesti läpäissyt harjoitukset ja sen kaluston oli varmistettu
olevan hyvässä kunnossa. Yksikkö
tulee nyt siirtymään Venäjän Kaukoitään. Jan Novikov konsernin toimitusjohtaja kertoi tilaisuudessa, että
vuoden loppuun mennessä puolustusministeriölle tullaan toimittamaan
36
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lisää kaksi S-400 rykmentillistä. S400 Triumph järjestelmän tilaukset
ja menekki ovat vuosien tuotannon
suuruiset, jolloin täyttääkseen asevoimien tilaukset kokonaisuudessa ja
ajoissa on S-400 ja vielä nykyaikaisemman S-500 järjestelmien tuotannossa käytössä suurin mahdollinen
määrä tietoteknologiaa.

Sputnik 29.10.2015

Pantsir-S1 järjestelmiä
Kamshatkan niemimaalla
toimivalle ilmatorjuntaohjusrykmentille.

Kamshatkan niemimaalle sijoitetun ilmatorjuntaohjusrykmentin
(S-400) henkilöstö on parhaillaan
erikoiskoulutuksessa nykyaikaisen
Pantsir-S1 yhdistetyn ilmatorjuntajärjestelmän käyttöönottamiseksi. Yli
30 henkeä opettelee uuden PantsirS1 järjestelmän toimintamenetelmät
ja taistelukäytön. Tämä uudelleen
koulutuskurssi kestää 2 kuukautta.
Ensimmäisen osaston koulutuksen
päätyttyä saman rykmentin henkilöstön toinen osasto suorittaa vastaavan kurssin. Pantsir-S1 yhdistetty
ilmatorjuntaohjus- ja tykkijärjestelmä
tullaan sijoittamaan koillisrajalle
suojaamaan Venäjän rajoja yhdessä
S-400 patteristojen kanssa. Pantsir-S1
on venäläinen lyhyen ja keskikantaman yhdistetty ilmatorjuntaohjus- ja
tykkijärjestelmä, joka astui palvelukseen vuonna 2012 ja tulee asteittain
korvaamaan 2S6M Tunguska telalavettisen yhdistetyn ilmatorjuntajärjestelmän myös maavoimissa.

Sputnik 9.10.2015

Venäjän Ilmavoimille uutta
kalustoa loppuvuonna.

Venäjän Ilma-avaruusjoukot tulevat

loppuvuonna 2015 vastaanottamaan
16 kpl Ka-52 rynnäkköhelikopteria,
18 kpl Su-30SM monitoimihävittäjää sekä 9 kpl MiG-31BM torjuntahävittäjää ja 2 kpl MiG-29UBM
hävittäjää, Kaksi Su-30SM monitoimihävittäjää ja kaksi Jak-130
taistelukoulukonetta on ja valmiina
odottamassa toimitusta Ilmavoimille. Hänen mukaansa hallituksen
sopimukset edellyttävät lisäksi 16 kpl
Su-30SM ja 6 kpl Jak-130 koneiden
toimittamista vuoden 2015 kuluessa.
Näistä koneista lähes kaikki ovat
jo tuotantoprosessin viimeisessä
vaiheessa. Nizhni Novgorodin Lentokone rakennustehdas on suorittanut
modernisoinnin ja peruskorjauksen
kuudelle MiG-31BM torjuntahävittäjälle. Neljä näistä on luovutettu
jo niitä käyttäville ilmavoimien
joukko-osastoille ja kaksi on lentovalmiina. Viisi MiG-31BM ja kaksi
MiG-29UBM tullaan toimittamaan
myöhemmin vuonna 2015.
© Sputnik/ Valeriy Melnikov

Sputnik 30.10.2015

Venäjän Eteläinen Sotilaspiiri vastaanotti uutta
lentokalustoa.

4. Ilmavoimien ja Ilmapuolustuksen johtoporras Venäjän Eteläisessä
Sotilaspiirissä on vastaanottanut yli
10 kpl uusia lentokoneita ja helikoptereita. Vastaanotettuun kalustoon kuuluu muun muassa Su-34
hävittäjäpommikoneita, Su-30SM
monitoimihävittäjiä ja Mi-8AMTSh
rynnäkkökuljetushelikoptereita.
Eteläisen Sotilaspiirin ilmavoimien
ja Ilmapuolustuksen johtoportaalle
tullaan vuoden 2015 loppuun mennessä luovuttamaan kaikkiaan 35
kpl nykyaikaisia lentokoneita tai
helikoptereita.
© Sputnik/ Valeriy Melnikov

Sputnik 12.11.2015

Su-34 hävittäjäpommittajasta elektronisen sodankäynnin versio.

Ensimmäinen erä lentokoneeseen
tarkoitettuja Khibini elektronisia
vastatoiminta (ECM) järjestelmiä
on valmistunut ja niillä varustetut
Su-34 koneet tullaan luovuttamaan
Venäjän Ilmavoimille marraskuussa 2015. Khibini -järjestelmä, jonka
antennit on asennettu Su-34 koneen
siivenkärkiin muuttaa Suhoi Su-34
hävittäjäpommittajat elektronisensodankäynnin koneiksi ja tarjoaa
koneelle elektronisen sodankäynnin
kyvyn, mikä mahdollistaa Su-34 koneen tehokkaasti suorittaa elektronisia vastatoimia tutkajärjestelmiä,
ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä sekä
tutkavalvonta ja johtamiskoneita
vastaan.

Suhoi PAK-FA/T-50 palveluskäyttöön vuonna 2017.

Venäjän viidennen sukupolven
PAK-FA Suhoi T-50 hävittäjä tulee palveluskäyttöön vuonna 2017.
PAK-FA/T-50 on tällä hetkellä koelentovaiheessa, joka on ollut tähän
asti menestyksekäs. Aiemman tiedon mukaan PAK-FA olisi astunut
palvelukseen jo vuonna 2016, mutta
nyt ohjelman mukainen koelentoohjelma saadaan päätökseen vuonna
2016 ja Ilmavoimat alkavat vastaanottaa uusia hävittäjiä vuonna 2017.
Monet osat PAK-FA koneen rungosta
on päällystetty antennijärjestelmällä,
jotka mahdollistavat koneen koko
kapasiteetin hyödyntämisen. Suhoi
PAK-FA/T-50 viidennen sukupolven monitoimihävittäjä on 100 %
digitaalinen lentokone, koska sillä
on ”älykäs pinta”. PAK-FA tarjoaa
lentäjälle täydellisen tiedollisen tuen.
PAK-FA koneen radio-tutka varustusta käytetään passiivisena valvontaan, aktiivisena paikannukseen sekä
elektronisen sodankäynnin tehtäviin.
PAK-FA:n tutkalla on useita toiminnallisia taajuusalueita. Tutka kykenee
tarjoamaan 360 asteen näkymän, niin
että kaikki tieto esitetään lentäjän kypärän näytössä ja ohjaamon näytöillä.
PAK-FA järjestelmät on integroitu

digitaaliseen hallintajärjestelmään,
mikä suo lentäjälle suurimman mahdollisen helppouden ja käsiteltävyyden. PAK-FA/T-50 on ensimmäinen
venäläinen palveluskäyttöön tuleva
lentokone, joka on suunniteltu hyödyntämään stealth teknologiaa. Kone
yksipaikkainen kaksimoottorinen
monitoimihävittäjä, joka on suunniteltu ilmaherruuden hankkimiseen
sekä maataistelujen tukemiseen.
PAK-FA kykenee lentämään yli Mach
2 nopeutta, se on tutkassa näkymätön
ja vahvasti aseistettu.

Venäjä tuonut/tuomassa
näytille uusia ohjuksia
© Sputnik/ Valeriy MelnikovSputnik

24.8.2015, Sputnik
25.8.2015,vSputnik 12.10.2015

R-73 ilmataisteluohjuksella
on vientiä.

Useat maat tulevat vastaanottamaan
tilaamiaan R-73 ilmataisteluohjuksia vuoden 2015 loppuun mennessä.
Ohjusta kohtaan on huomattavaa
mielenkiintoa, useat valtiot, kuten
Kiina, Intia, Vietnam, Algeria, Angola, Kuuba, Bangladesh, Slovakia, Venezuela, Burma, Botswana, Uruguay,
Indonesia sekä entiset neuvostoliiton
valtiot ja niiden ilmavoimat on aseistettu näillä ohjuksilla. Viimeisten
10 – 12 vuoden kuluessa on myyty
tuhansia ohjuksia ulkomaille.
R-73 on erittäin ketterä ilmataisteluohjus, joka pystyy torjumaan
enintään 695 m/s lentävät maalit 5
– 20 000 m korkeudella. Ohjuksen
maksimi kantama on 30 km. R73 on varustettu optisella laser- ja
tutkaherätesytyttimellä. Ohjuksen
laukaisupaino on 110 kg ja pituus
2 900 mm. Ohjus on suunniteltu torjumaan kaiken tyyppiset ilmamaalit
huippunykyaikaisista hävittäjistä,
lenkkeihin ja risteilyohjuksiin. R-73
ohjuksesta tekee erityisen vaarallisen
sen ainutlaatuinen maalinosoitus ja
ohjausjärjestelmä. Ohjuksen passiivinen infrapuna hakupää voidaan lukita
maaliin jo ennen ohjuksen laukaisua. Ohjus kykenee seuraamaan ja
osumaan maaliinsa laajalla alueella
hakupään näkemän ulkopuolella (off
boresight) myös vihollisen käyttäessä

elektronisen häirinnän järjestelmiä.
Useiden uusien venäläisten rynnäkköohjusten kuvia on paljastunut
viimeaikoina. Ohjukset on suunniteltu venäläisten lentokoneiden aseistukseksi, näihin koneisiin kuuluu
myös Suhoin PAK-FA. Uudet ohjukset tunnetaan nimillä Kh-59M2 ja
Kh-58USHKE. Kh-59M2 on suunniteltu tuhoamaan kiinteitä maakohteita. Maalitus järjestelmä on yhdistetty
inertia ja satelliittipaikannus (GPS &
GLONASS). Loppuhakeutumisen
hoitaa optiselektroninen hakupää,
joka käynnistyy ohjuksen lennon
viimeisessä vaiheessa. Ohjuksen
matkalentovaihe tapahtuu 50 -300
m korkeudessa. Ohjuksen taistelulatauksena on joko läpäisy- tai rypälepommi. Kh-58USHKE on varustettu
ohjautuvalla suunnistushakupäällä.
Ohjuksen nopeus on yli kolme kertaa
äänen nopeus ja kantama 250 km.
Taistelulatauksen paino on 150 kg.
© Photo: Youtube/defenseupdate©

Sputnik 26.8.2015,
Sputnik 31.8.2015

Uusi Grom-2 liitopommi
esiteltiin MAKS-2015
messuilla.

Uusi pommi on rakennettu moduulirakenteisen Kh-38ME ohjuksen
pohjalle. Venäjällä kehitetty ainutlaatuinen Grom-2 omaa sekä pommin että ohjuksen tuhoavat hyödyt.
Grom-2 on itse asiassa liitopommi,
kun 250 kg painavan moottorin paikalle on sijoitettu toinen 350 kg painava taistelulataus. Grom pommien
tärkein piirre on niiden modulaarinen
rakenne, mikä mahdollistaa erilaisten
hyötykuormien ja ohjausjärjestelmien yhdistämisen. Käytössä on
neljänlaisia inertiaan yhdistettyjä
ohjausjärjestelmiä, laser, aktiivinen
radio- tutka, lämpöilmaisin sekä
satelliittipaikannus. Taistelulatauksena voidaan käyttää sirpaloituvaa,
läpäisevää tai esisirpaloitua taistelulatausta. pommilla voidaan osua
sekä maa- että merimaaleihin rannikkoalueella. Erityyppisillä taistelulatauksilla voidaan tuhota sekä kevyitä
että raskaasti panssaroituja maaleja.
Lentäjä eri tarvitse pommille perinpohjaista koulutusta, sillä pommi on
Ilmatorjunta 4/2015
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Sputnik 29.9.2015,
Sputnik 1.10.2015

PERUSLUKEMIA
ILMA-ASEESTA

ammu ja unohda ase, joka löytää itsenäisesti maalinsa. Uusi täsmä pommi
on suunniteltu Su-24 ja Su-34 pommikoneiden sekä MiG-29SMT monitoimihävittäjän käyttöön. Kuitenkin
lopullisena tavoitteena on PAK-FA
monitoimihävittäjän aseistaminen.
PAK-FA voi kuljettaa neljä 250 kg
painoista Grom-2 pommia kerralla.

Sputnik 12.10.2015

Kalibr-NK on toimiva ja testattu venäläinen risteilyohjus

7.10.2015 venäläinen fregatti ja kolme muuta alusta laukaisivat 26 kpl
Kalibr risteilyohjusta Kaspianmereltä
Syyriaan tuhoamaan 11 maalia. Ohjukset lensivät 1 500 km Iranin ja Irakin ilmatilassa ja iskivät maaleihinsa
Raqqan, Aleppon ja Idlibin maakunnissa tuhoten kohteensa. Vuonna 2012
ensikertaa laukaistu Kalibr risteilyohjus voi lentää 50 – 150 korkeudella ja
osua merimaaleihin 350 km päässä ja
maamaaleihin yli 2 500 km etäisyydellä. Maksimipoikkeama valitusta
maalista on vain kolme metriä. Kalibr
ohjuksen vienti versio on Klub-K, ei
kanna yhtä kauas. mutta aiheuttaa vastustajissa silti kauhun värinää, sillä se
kykenee lähestymään kohdettaan huomaamatta laukaisun tapahduttua junan
jäähdytysvaunusta tai kontista tavallisen rekka-auton lavalta. Ohjuksen
lentoradan pysytellessä maanpinnan
lähellä, sen paikantamistarkkuuden
ollessa hyvä ja ohjuksen ollessa lähes
haavoittumaton yliäänen nopeutensa
vuoksi Kalibr on tappava ase, joka on
otettava huomioon.

Venäjä jatkaa lennokkien
kehittelyä kovaa vauhtia
Sputnik 24.8.2015

Uusi venäläinen lennokki
esiteltiin MAKS-2015
ilmailunäyttelyssä.

MAKS-2015 ilmailunäyttelyssä
esitteltii ensikertaa uuden ZALA
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Venäjän lennokeille
kaiken näkevä sensori.
421-16E5 operatiivisen ja taktisen
tason tiedustelulennokin. Lennokki on hyvin itsenäinen ja liikkuva,
sen lentoaika on 6- 7 tuntia ja se
voi saavuttaa 150 km etäisyyden,
jolloin sen kattama tiedustelualue
on yli 21 000 neliökilometriä laukaisupaikalta. Lennokin suunnittelussa
on käytetty ainutlaatuisia teknologioita, joilla on taattu sovellusten
luotettavuus ja laatu. Erityisesti
on suunniteltu uuden tyyppinen
voimanlähdejärjestelmä, jossa on
sisäänrakennettu diagnostiikka ja
moottorin ohjaimet jotka ohjaavat
lennokin kaikkia yksiköitä. Tämä
on viimeisin suuntaus kaikkialla
ilmailuteollisuudessa. Lennokin
rakennesuunnittelussa varattiin tila
erikoisvälineistölle, joka voi painaa
enintään viisi kiloa. ZALA 421-16E5
lennokki laukaistaan ilmaan sähköisesti ohjatulla katapultilla, joka voi
toimia valmistelemattomalta paikalta. Mikä on yksi tunnusomainen piirre uudelle lennokille, sillä aiemmat
lennokit tarvitsivat kunnon kiitotien.
Lennokin turvallisen laskeutumisen
varmistamiseksi sekä erikoisvälineistön suojaamiseksi lennokin laskeutumista varten suunniteltiin uusi
turvallinen laskeutumisjärjestelmä.

Sputnik 10.9.2015

Venäjällä kehitetään raskasta tiedustelulennokkia.

Venäjällä kehitteillä olevaa raskasta
tiedustelulennokkia voidaan käyttää sekä tiedusteluun että taistelutoimintaan. Uusi 2 000 kg painava
Avius-1 lennokki tulee omaamaan
huippu teknisen varustuksen mukaan
lukien tutkan ja satelliittiviestintäjärjestelmän. Avius-1 on monitoimi
keskikorkeuden lennokki, joka tulee
pystymään 35 tunnin yhtämittaiseen
lentoon kaikissa sääoloissa mukaan
lukien arktisella alueella. Avius-1
prototyyppi saattaa valmistua vuonna
2016 ja että sen ensilento tapahtuu
vuonna 2017.

Kaiken näkevä sensori teknologia
tulee mahdollistamaan lennokin nähdä asioita, jotka ovat ihmissilmän
näkemän spektrin ulkopuolella. Erityisesti pikkuluokan Corsair valvontalennokki tullaan varustamaan tällä
teknologialla. Laajan spektrin prosessoiva moduuli on luotu. Avain teknologian hallitsemiseen on jokaisen
materiaalin ja kohteen ainutlaatuinen
säteilyspektri. Prosessoimalla näitä
ominaisuuksia, järjestelmä pystyy
tunnistamaan tarkalleen näkemänsä, huolimatta vastustajan yrityksistä kätkeä jotain tai johtaa harhaan.
Moduulien käyttö saattaa merkittävästi lisätä maan pinnan ilmasta
tapahtuvan valvonnan ja seurannan
tehokkuutta. Menetelmä on erittäin
tarkka valvontaväline, sillä vastaanottamalla yksittäisen spektrin ei vain
pikseleitä, se kykenee erottamaan
naamioverkon ruohosta tai luonnollisen kohteen ihmisen valmistamasta.
Yhtiön mukaan järjestelmä kykenee
tunnistamaan kohteita itsenäisesti,
ilman käyttäjää, eri esineiden spektrit
käsittävän datapankin avulla.

Sputnik 06.10.2015

Venäjän on kehittänyt
ensimmäisen oman
lennokkimoottorin.

Venäjä on aloittanut lennokkien
moottorien suunnittelun ja valmistuksen vasta hiljattain ja käyttänyt
tähän asti ulkomailla valmistettuja
moottoreita. Uusi 50 kg painava
moottori mahdollistaa lennokin nousun 6 000 m korkeuteen. Moottorin
tuotantokustannusten arvioidaan
olevan noin 7 700 $, kun ulkomailla
tuotetun vastaavan tehoisen moottorin ostohinta on 61 000 $. Lennokkien käyttö on lisääntynyt kiihtyvällä
vauhdilla sekä sotilas- että siviilikäytössä viime vuosien kuluessa.
Lennokkeja ohjataan pääsääntöisesti
maa-asemilta.

JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Kersantti Fia Fager-Pintilä
fiafager@gmail.fi

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan ylennyksiä sekä siirtoja
uusiin tehtäviin. Mikäli et halua, että siirtoasi tai ylennystäsi huomioidaan
lehdessä ota yhteyttä järjestösihteeriin.
Jos haluat, että reservin ylennyksesi tai merkkipäiväsi huomioidaan lehdessä niin
ota yhteyttä järjestösihteeriin, fiafager@gmail.com

UUSIIN TEHTÄVIIN
– EV Arto Ikonen 1.1.2016 Maavoimien esikuntaan operatiivisen osaston päälliköksi
– EVL Vesa Tuunainen 1.1.2016 Pääesikunnan suunnitteluosastolle sektorinjohtajaksi
– EVL Jukka Korhonen 1.1.2016 Pääesikunnan logistiikkaosastolle sektorinjohtajaksi
– EVL Jyri Raitasalo 1.1.2016 Pääesikunnan kansliaan erityistehtävään
– EVL Kai Naumanen 1.1.2016 Panssariprikaatin Helsingin ilmatorjuntarykmentin komentajaksi
– EVL Mika Hakanen 1.2.2016 Järjestelmäkeskukseen Toimialapäälliköksi
– EVL Mikko Mustonen 1.3.2016 Karjalan prikaatin Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajaksi
– EVL Mikko Mäntynen 1.4.2016 Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimiston päälliköksi
– EVL Tero Koljonen 1.7.2016 Maavoimien esikuntaan operatiiviselle osastolle sektorinjohtajaksi
– MAJ Jari Mäkelä 1.1-29.2.2016 Karjalan prikaatin Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajaksi
– MAJ Janne Tähtinen 1.2 2016 Maavoimien esikuntaan
– MAJ Kimmo Pispa 1.1.2016 Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen

YLENNYKSIÄ 06.12.2015
Ylennykset everstiksi:
– EVL Pertti Juhani Kelloniemi
– EVL Toivo Pekka Haavikko

Ylennykset majuriksi:
– KAPT Miika Erik Kalervo Sartonen
– KAPT Eija Liisa Pulkki
– KAPT Ari Petteri Anttila

Ylennykset everstiluutnantiksi:
– MAJ Tommi Henrik Lappalainen
– MAJ Pasi Mikael Seppälä
– MAJ Jarkko Anssi Sakari Toivola

Ylennykset insinöörimajuriksi:
– INSKAPT Markku Ilmari Metsäpelto

Ilmatorjuntaseminaari 12.1.2016 klo 17:00- 20:00
Ilmatorjuntayhdistys yhdessä Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry:n kanssa järjestävät Ilmapuolustuksen miniseminaarin 12.1.2016 klo 17:00 alkaen Helsingissä. Aktia Pankki. Mannerheimintie 14.
Aiheet:
1. Monitoimihävittäjä hanke, (HX)
Kenrmaj (evp) Lauri Puranen, Puolustusministeriö
2. Lennokit, uusi uhka?
Maj Janne Tähtinen, MAAVE
3. Ilmatorjunnan johtaminen, mitä uutta? Maj Petri Sipilä, MPKK ja kapt Jarno Hanhisalo, MAAVE
Ilmoittautuminen 8.1.2016 mennessä osoitteeseen ilmatorjuntayhdistys@gmail.com
Tarjoilua

TERVETULOA
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YHDISTYS

TULEVIA TAPAHTUMIA

ILMATORJUNTAYHDISTYS RY:n VUOSIKOKOUS
Lauantaina 19.3.2016 Turussa
Ilmatorjuntayhdistys ry:n vuoden 2016 vuosikokous järjestetään Turussa Heikkilän kasarmin sotilaskodissa
(Rykmentintie 15, 20810 Turku) seuraavan alustavan ohjelman mukaisesti:
klo
13.00
Lounas
13.45
Palkitsemiset
14.00
Vuosikokous
Kahvi
Seppeleenlasku V-S:n Ilmatorjuntarykmentin joukko-osastotunnukselle
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset vuosikokousasiat. Säännöt löytyvät Ilmatorjuntayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.ilmatorjunta.fi
Mikäli yhdistyksen jäsen tai osasto haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä
ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallituksen sihteerille viimeistään 31.12.2015 mennessä.
Ilmoittautuminen vuosikokoukseen to 10.3.2016 mennessä yhdistyksen hallituksen sihteerille;
anssi heinamaki@gmail.com
Osastoja ja kiltoja pyydetään lähettämään esitykset palkittavista jäsenistä ja esitykset vuoden ilmatorjuntamieheksi 31.12.2015 mennessä Lauri Niemelälle osoitteeseen tilani@gmail.com
ILMATORJUNTAYHDISTYS ry:n HALLITUS TOIVOTTAA JÄSENENSÄ
TERVETULLEIKSI KOKOUKSEEN

ILMATORJUNNAN MERIRISTEILY
LA 19.3. – SU 20.3.2016 Tku-Sto-Tku

Ilmatorjuntayhdistys ry:n Turussa pidettävän vuosikokouksen jälkeen lähdemme kevätristeilylle (avec) upealla
M/S Viking Grace:lla lauantai-iltana klo 20.55. Takaisin kotisatamaan palaamme sunnuntai-iltana klo 19.50.
Hintaan 107,50/hlö sisältyy meno-paluu kahden hengen ikkunallisessa Seaside hytissä, Buffet illallinen
ruokajuomineen, meriaamiainen, Buffet päivällinen ruokajuomineen, kokouskahvi ja hedelmätarjoilu.
Päivällä merivoimien asiantuntijaesitelmä.
Ilmoittautumiset tammikuun 2016 loppuun mennessä puh. 040-5052803/Matti Elo tai E-mail:
matti.elo@pp.inet.fi
Laskutus helmikuussa tai sopimuksen mukaan
TERVETULOA
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Panssariseminaari 2016
Panssarimuseo järjestää yhteistoiminnassa Panssarikilta r.y:n kanssa panssari- ja panssarintorjunta-alaa käsittelevän seminaaritilaisuuden lauantaina 6.2.2016 Parolannummella.
Tilaisuus pidetään Parolannummen vanhan sotilaskodin Vaakunasalissa klo 10.00 – 17.00.
Ovet avautuvat ilmoittautumista ja tulokahveja varten klo 9.15.
Tilaisuuden luennoitsijoiksi on lupautunut joukko
alansa parhaita asiantuntijoita. Ohjelmassa olevien
viiden luennon aiheet ovat seuraavat:
”Panssarihälytys! Hyökkäysvaunukokeiluosaston ajokokeet Kannaksella 1934”
kapt Aleksi Lintunen
”Valmista, osta ja varasta - Suomen panssarintorjuntakyvyn kiirastuli talvisodassa”
FM Simo Liikanen
”Panssarikoulun tutkimus- ja
kehittämistoiminnasta”
maj Harri Mäkelä
”Marksman 1991-2015-20??”
dipl.ins. Esa Muikku
”Leopard 2 A6 -taistelupanssarivaunun
käyttöönotto Suomessa”
kapt Pertti Kainulainen
Kunkin luennon jälkeen on varattu aikaa kysymyksiä varten ja tilaisuuden lopuksi on vuorossa
loppukeskustelu päivän kaikista aiheista. Lounastauon yhteydessä on tutustumistilaisuus luentojen
aiheisiin liittyvään kalustoon.

Ennakkoilmoittautumiset: Tilaisuus on avoin Panssarikillan ja muidenkin maanpuolustus-järjestöjen
jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kulujen
peittämiseksi peritään etukäteen osallistumismaksu,
joka on samalla sitova ennakkoilmoittautuminen
tilaisuuteen ja siihen kuuluvaan ruokailuun sekä
kahteen kahvitukseen. Tilaisuuteen on esitystilan
rajallisuuden vuoksi mahdollista ottaa vain 120
ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuuntelijaa. Tämän
vuoksi tilaisuuteen tulevien on tehtävä ennakkoilmoittautuminen kaksivaiheisesti:
1. ottamalla ensin yhteys Panssarimuseon toimistoon, puh 040 5681186 tai toimisto@panssarimuseo.fi, josta annetaan viitenumero osallistumismaksun maksamista varten niin kauan, kuin
paikkoja on vapaana ja
2. maksamalla osallistumismaksu viitenumeroa
käyttämällä
Paikkoja on siis rajallisesti, joten tee ennakkoilmoittautumisesi ajoissa!
Ennakkoilmoittautuminen on vahvistettava viimeistään perjantaihin 29.1.2016 mennessä maksamalla osallistumismaksu 32,00 euroa (Panssarikillan
jäseniltä 30,00 euroa) Panssarimuseon tilille FI58
4260 1320 0758 51 Lammin Säästöpankkiin ja kirjoittamalla viitenumero sille tarkoitettuun kenttään.

Seminaaripaikalle saavuttuaan vieraita pyydetään ilmoittautumaan vastaanottopisteessä, jossa läsnäolo
rekisteröidään ja annetaan tarkempia ohjeita tilaisuuden järjestelyistä. Lisätietoja tilaisuudesta ja tarkempi
aikataulu julkaistaan Panssarimuseon internet-sivuilla www.panssarimuseo.fi.

Päijäthämäläinen jäsen!
Olethan muistanut ilmoittautua postituslistalle?
Laita nyt heti lyhyt viesti osoitteeseen
ity.lahti@gmail.com
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ILMATORJUNTAYHDISTYS

ONNITTELEE

Ilmatorjuntahenkilöstölle huomionosoituksia
Ilmatorjunnan ansioristit
Ilmatorjunnan ansioristi (ITAR) on Suomen ilmatorjunnan piirissä
tai muuten sen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä myönnettävä
kunniamerkki. Yhteisöille ilmatorjunnan ansioristi luovutetaan
kehystettyyn omistuskirjaan kiinnitettynä. Erityisen ansiokkaasta
toiminnasta risti voidaan myöntää siivitetyn ammuksen kera
(I LKA). Ensimmäiset ilmatorjunnan ansioristit luovutettiin
ilmatorjunnan 70-vuotisjuhlan kunniaksi 30.11.1995.
Tänä vuonna Ilmatorjunnan tarkastaja on myöntänyt ilmatorjunnan ansioristit seuraavasti:
II luokan ilmatorjunnan ansioristi yhteisölle:
- Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo/Jääkäriprikaati
- Järjestelmäkeskus/PVLOGL
II luokan ilmatorjunnan ansioristi:
- EVL Mikko Lappalainen
- KAPT Markku Kauppi
- EVL Kai Naumanen
- KAPT Harri Hasanen
- MAJ Janne Kananen
- YLIL Antti Manninen
- MAJ Jussi Ylimartimo
- SIHT Jaana Vienola
- MAJ Albin Lakkapää
- MAJ RES Eero Pajula
- KOMKAPT Sami Halmo
- KAPT RES Hannu Savola
- KAPT Jouni Lautala
- VÄNR RES Kalle Huhtala

Ilmatorjunnan juhlavuoden
stipendit
Ilmatorjuntasäätiö on myöntänyt seuraaville henkilöille ilmatorjunnan 90-juhlavuoden kunniaksi stipendit:
- ylil Ari Eloranta (LAPLSTO)
- kaptl Kari Grönlund (RLAIV)
- kapt Jaakko Jokela (JPR)
- kapt Pasi Kautiala (SATLSTO)
- ylil Jarkko Ketola (KARPR)
- evl Mika Kulkas (PVTUTKL)
- ylil Pasi Kyllönen (PSPR)
- maj Juhani Lehtinen (JPR)
- ylil Jani Lumiaro (ILMAVE)
- ylil Aaro Malila (ILMAVE)
- ylil Jotaarkka Nurminen (ILMAVE)
- maj Ari Paavola (MPKK)
- kapt Juhapekka Roininen (MERIVE)
- kapt Jyrki Sulasalmi (ILMASK)
- maj Janne Tähtinen (PVTUTKL)

Reservin majuri Timo Niiraselle 3.luokan vapaudenristi
Tasavallan presidentti on 6.12.2015 myöntänyt 3. luokan Vapaudenristin kehityspäällikkö, reservin
majuri Timo Niiraselle (s. 24.5.1964). Asianomainen vastaanottaa kunniamerkin perjantaina Säätytalolla.
Myönnettyä kunniamerkkiä perusteltiin seuraavasti:
”Reservin majuri (sa-palvelusarvo komentajakapteeni) Timo Niiranen on toiminut jatkuvasti jo lähes 30
vuoden ajan ja erittäin ansiokkaasti sekä monipuolisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä
toiminnan jatkuessa edelleen. Sen lisäksi, että Niiranen
on huolehtinut omasta maanpuolustusosaamisestaan
aktiivisella osallistumisella reservin kertausharjoituksiin, hän on toiminut koulutustapahtumien johtajana
ja kouluttajana mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistys
ry:n koulutustilaisuuksissa - käytännössä Niiranen
osallistuu erilaisiin harjoituksiin lähes viikoittain ja
vapaaehtoisia harjoitusvuorokausia on useita satoja.
Hän on erityisen syvällisesti perehtynyt erityisesti
ilmapuolustukseen ja ammuntojen toteuttamiseen sekä
omaa reservin upseeriksi poikkeuksellisen korkeatasoiset valmiudet ja osaamisen toimia omissa tehtävissään.
Ansiotyössään hän on osallistunut puolustusvoimien
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kanssa yhteistyössä tehtyihin tutkimushankkeisiin.
Timo Niirasella on ollut ja on edelleen lukuisa
määrä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyviä
vastuunalaisia luottamustehtäviä; nykyisin hän toimii
puheenjohtajana Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
killassa sekä hallituksen (tai vastaavan toimielimen)
jäsenenä mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä,
Helsingin Reserviupseeripiirissä, Ilmatorjuntayhdistyksessä sekä Ilmatorjuntasäätiössä. Aiemmista
luottamustehtävistä mainittakoon mm. Suomen Ilmailumuseoyhdistys ja -säätiö sekä toiminta Ilmatorjuntamuseolla. Kaikissa luottamustehtävissään Niiranen on
osoittanut vastuuauliutta sekä huomattavaa aloite- ja
toimeenpanokykyä.
Useat eri tahot puoltavat Timo Niiraselle esitettävää kunniamerkkiä hänen erittäin huomattavista
ansioistaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi
tehdyssä pitkäaikaisessa työssä.”

YHDISTYS

JUHLII

Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhla

Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa
28.11.2015
Ilmatorjunnan vuosipäivää juhlittiin
poikkeuksellisen näyttävästi tänä
vuonna, koska olihan kyseessä aselajin 90-vuotisjuhlat kyseessä. Ilmatorjunnan tarkastaja oli kutsunut iltajuhlaan ilmatorjuntahenkisiä ihmisiä
ympäri valtakuntaa, ja olikin hienoa
huomata että melkein 180 ihmistä
oli saapunut juhlapaikalla Santahaminaan. Ajankohta oli varmasti monelle haastava, koska varuskunnissa
elettiin kiivasta harjoitusten aikaa.
Esimerkiksi ilmatorjuntaharjoitus oli
päättynyt juhlia edeltävänä torstaina.
Juhla alkoi virallisesti klo 1800,
jonka johdosta daamit olivat pukeutuneet kutsun edellyttämiin pitkiin
iltapukuihin ja herrat juhlapukuihin
(frakki). Ilmatorjunnan tarkastaja
eversti Ari Grönroos otti vieraat vastaan juhlasalin aulassa, josta juhlijat
siirtyivät keskustelemaan juhlasaliin.
Kättelyn jälkeen oli lyhyt virallinen
osuus, jossa ilmatorjunnan tarkastaja
toivotti kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen ja lupasi pitää virallisen osuuden
lyhyenä, jotta juhlaväki pääsisi nopeasti ruokapöytien ääreen. Ilmatorjunnan tarkastaja luovutti puheensa
päätteeksi ilmatorjunnan ansioristit
niille ansioristin saajille, jotka olivat
paikalla tilaisuudessa.

Ennen ruokailua puhujakorokkeen
valtasi kenraaliluutnantti Hannu Herranen, joka palkitsi ilmatorjuntasäätiön nimissä kaksi aselajimme hyväksi
pitkäaikaista vaikuttajaa. Ilmatorjunnan tarkastaja vastaanotti häneltä
säätiön hopeisen levykkeen n:o 78 ja
vastaavasti kenraaliluutnantti Antti
Simola kultaisen levykkeen n:o 10.
Tämän jälkeen siirryttiin ruokasalin puolella nauttimaan ”pitkän
kaavan” mukaisesta ateriakokonaisuudesta. Juhlat olivat moniin juhliin
verrattuna poikkeavat, sillä valtaosa
juhlijoista tunsivat toisensa. Ruokasali täyttyikin välittömästi puheensorinasta, joka jatkui koko juhlan
ajan tasaisena. Ruokailun yhteydessä
saimme kuulla myös muutaman kiitospuheen.
Ruokailun jälkeen juhlaväki siirtyi
juhlasaliin, jossa alkoi juhlaorkesteri
soittamaan musiikkia ja pitämään
näin tunnelmaa yllä. Tanssijat täyttivät ajoittaa lattian kiitettävästi,
mutta keskeisessä osassa näytti
olevan ystävien kanssa keskustelu
ja kuulumisten vaihtelu. Tilaisuus
täytti varmasti kaikki kriteerit mitä aselajimme keskeisessä juhlatilaisuudelta
voi odottaa.

Kadettikurssin 80 ilmatorjuntaupseerit osoittivat kiitettävää
sitoutumista juhlatilaisuuteen,
koska he olivat järjestäneet kurssitapaamisen juhlapäivän yhteyteen.
Kuvassa Maj Ari Paavola, Evl
Antti Hauvala, Evl Kai Naumanen,
Maj Tero Parikka sekä Maj Niko
Korhonen. Rivistä puuttui ainoastaan Evl Mikko Mustonen, joka ei
ollut paikalla.
Orkesterin musiikki johdatti tanssintaitajat useasti tanssilattialle

Illan orkesteri piti tunnelmaa yllä loppuillan aikana
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YHDISTYS

JUHLII

Jyväskylässä juhlittiin
ilmatorjunnan vuosipäivää

Vuosijuhlan vietto alkoi seppeleenlaskulla Ilmatorjuntakoulun kaatuneiden muistotaululla Tikkakoskella.

Ilmatorjunnan vuosipäivää vietettiin
Keski-Suomessa perinteisin menoin.
ITY:n Keski-Suomen osasto ja Ilmatorjunnan Tuki ry ottivat ennakkoa
juhlallisuuksien aloittamisessa ja
laskivat jo torstaina 26.10 yhteisen
seppeleen Ilmatorjuntakoulun kaatuneiden muistotaululle Tikkakoskella.
Seppeleen laskivat kapteeni Ahti
Piikki ja Keski-Suomen osaston
puheenjohtaja Olavi Rantalainen.
Perinteinen iltajuhla pidettiin
perjantaina 27.11. Scandic-hotellin
ravintolassa Jyväskylässä. Mukana
oli 27 vierasta. Avajaissanoissaan
puheenjohtaja käsitteli aselajimme
syntyvaiheita. Ohjelmaan kuuluivat
myös palkitsemiset. ITY:n myöntämä kuparinen ansiolaatta ojennettiin
kapteeni Santtu Eklundille hänen
ansioistaan ilmatorjuntakadettien
kouluttajana sekä reippaasta työstä
Keski-Suomen osastossa. Kuparilaatan sai myös kapteeni Mika Hirttiö.

Mielenkiintoista talvisotaesitelmää kuunneltiin suurella
mielenkiinnolla.
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Hopeisen laatan saivat majuri Janne
Telin ja osaston puheenjohtaja. Osastomme kiertopalkinnon eli perinnekellon sai majuri Jarkko Toivola
erittäin aktiivisesta toiminnastaan
osastomme hyväksi.
Juhlaesitelmän piti it-veljemme,
dipl. Ins. Jaakko Koppinen Keuruulta. Hän kertoi värikkäästi ja
mielenkiintoisesti isänsä kapteeni
Esko Koppisen Kempin rykmentin
keskisuomalaisen 6. komppanian
sankarillisista taisteluista talvisodan
Taipaleenjoen Kirvesmäessä.
-OR

Vuosijuhlaillallinen alkoi
Coktail-tilaisuudella

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

Juhlaseminaari

ilmatorjuntamuseolla 30.11.2015
Ilmatorjuntamuseolla järjestettiin
aselajin vuosipäivänä 30. marraskuuta
90-vuotisjuhlaseminaari.
Seminaarin aihe oli kansainvälisten
tapahtumien valossa erittäin ajankohtainen Ilmauhka ja torjuntamenetelmät tänään. Museolle kerääntyikin
ilahduttavan suuri joukko – n. 70
henkilöä – kuuntelemaan esitelmiä.
Marraskuun sateinen ilma ei ollut
säikäyttänyt kuulijoita. Vuosipäivän
kunniaksi komeasti valonheittimellä
valaistu Suomen lippu tervehti seminaarin osallistujia.
Majuri Janne Petteri Tähtinen
Puolustusvoimien Tutkimuslaitokselta esitteli alustuksessaan ilmauhkaa
ja sen kehitysnäkymiä. Venäjän ilmavoimien toiminta Georgian sodassa
(2008) oli hyvin perinteellistä (vanhanaikaista) eikä uutta sotatekniikkaa
ollut kovinkaan paljon käytössä. Venäjä saavutti silti tavoitteensa, vaikka
ilma-ase kärsikin jonkin verran tappioita. Venäjän ilma-aseen toiminta
Syyriassa (2015) on ollut aivan toisenlaista, kun käytössä on ollut modernia aseistusta. Venäjä on käyttänyt
ensimmäisen kerran sotatilanteessa
pitkän kantaman moderneja risteilyohjuksia (Kalibr), joka on myös
ilmatorjunnalle erittäin vaikea maali.
Käytössä on ollut myös lennokkeja,
joita on ammuttu alaskin.
Tähtisen mukaan kehitystrendi Venäjällä korostaa kaukovaikuttamiskykyä, mistä esimerkkejä ovat mm.
tykistöohjus Iskander-M (SS-26) ja
risteilyohjukset, jotka on varustettu
satelliittiohjauksella (GLONASS).
Ilmavoimilla on myös täsmäpommeja ja ohjuksia. Venäjällä on käytössä
arvion mukaan noin 500 erilaista
lennokkia (FORPOST, ORLAN-10,
ZALA). Venäjä on lyhyessä ajassa
kuronut kiinni takamatkaa sotatek46
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nillisessä kehityksessä.
Tähtinen esitteli myös visioita sotatekniikan näkymistä, mm. häiveteknologian (stealth) lisääntymisestä,
aseistettujen lennokkien käytöstä
(joita on jo), ilmamaalien nopeuden
kasvusta (kuten risteilyohjus Kalibr) ja kyber-aseiden kehityksestä.
Ilmapuolustuksella on jo nyt kovia
haasteita!
Eversti Ahti Lappi esitteli teknillisiä keinoja torjua erilaisia ilmamaaleja. Ilmasotadoktriinissa on
Persianlahden sodan (1991) jälkeen
tapahtunut radikaali muutos, jota ei
ilmeisesti vielä ole täysin ymmärretty
Suomessa. Miehitettyjen koneiden
tilalle ovat tulleet miehittämättömät
aseet, kuten taktilliset ballistiset
ohjukset, tykistöohjukset, risteilyohjukset ja lennokit.
Lentokoneiden ja helikoptereiden
torjuminen ei ole enää pitkän aikaan
ollut teknillinen ongelma, mistä
kertoo pudotustilasto v. 1965‒2003:
ilmatorjunnan osuus kaikista ”ilmavoitoista” on ollut n. 87 %, alivoimaisella puolella peräti 97 %. Nyt
tilanne on vaikeampi, kun koneiden
sijasta pitää torjua ohjuksia ja muita
täsmäaseita. Satelliittiohjautuvien
aseiden käyttöön ottaminen (1999)
teki täsmäaseista entistä tarkempia
kaikissa sääoloissa. Ilmatorjunnalla
ei ole enää pelotusvaikutusta, robotit
eivät pelkää! Tämä merkitsee sitä,
että ilmatorjunnalta vaaditaan enemmän resursseja: täsmäaseiden kohteita on paljon, torjuttavia maaleja on
paljon, tarvitaan enemmän aseita ja
ampumatarvikkeita kuin ennen. Niitä
ei ole riittävästi.
Lappi esitteli erilaisten maalien
torjuntaan suunniteltuja aseita eri
puolilta maailmaa. Päteviä aseita
on olemassa jo joka lähtöön: on

Eversti Ahti Lappi johti keskustelua seminaarin esitelmien jälkeen.
Kysymyksissä heijastui huoli
Suomen ilmatorjunnan tämänhetkisestä tilasta.

ammustentorjunta-aseita, on lennokkien torjunta-aseita, on ballististen
ohjusten torjunta-aseita. Esimerkkinä mainittiin Israelin melko kattava
asekokoelma: Iron Dome, David’s
Sling, Arrow 2 ja 3. Venäjällä on monipuolisin ilmatorjuntaohjusarsenaali, jonka pitkän kantaman (400 km)
ohjukset hallitsevat naapurimaidenkin ilmatilaa. Ainoa eurooppalainen
pitkän kantaman ohjusjärjestelmä
ja ballististen ohjusten torjunta-ase
on ranskalainen SAMP/T ”Mamba”,
jota tarjottiin Suomellekin 2007. Sen
kaltaista torjunta-asetta tarvittaisiin
myös Suomessa nyt, kun Buk-M1

on poistunut käytöstä – tässä on taas
ilmapuolustuksemme uusi ”musta
aukko”. Tällaisen ohjuspatterin saisi
parin hävittäjän hinnalla.
Lopuksi yleisö sai esittää kysymyksiä ja aiheesta keskusteltiin.
Keskustelun yhteydessä kävi ilmi,
ettei ilmatorjunnan nykyisillä resursseilla ole mahdollista suojata
kaikkia strategisia siviilikohteita,
vaikka nyky-yhteiskunta onkin erittäin haavoittuva. Seminaarin suosio
osoitti, että Suomen ilmatorjunnan
tila kiinnostaa myös laajaa yleisöä
ja siitä ollaan huolestuneita.
Eversti evp Ahti Lappi
Museoamanuenssi Liisa Koskelainen

Ilmatorjunnan juhlaseminaarin ajankohtainen aihe kiinnosti ja keräsi
Ilmatorjuntamuseolle runsaasti osallistujia.

KENTÄN

KUULUMISIA

Paljon vartijana

- Kaartin jääkärirykmentti
Kaartin jääkärirykmentti kasvoi puolustusvoimauudistuksen myötä pääkaupunkiseudun puolustajasta koko
Uudenmaan puolustajaksi saatuaan
pääosan lakkautetun Etelä-Suomen
sotilasläänin tehtävistä ja vastuista.
Kaartin jääkärirykmentin näkyvimpänä tehtävänä säilyi uudistuksessa
pääkaupunkiseudun suojaksi taisteluun rakennetulla alueella erikoistuneiden joukkojen kouluttaminen.
Koulutusta toteuttavat Kaartin
pataljoona ja Uudenmaan jääkäripataljoona, joissa joukkotuotetaan
Kaupunkijääkäripataljoonia ja sotilaspoliisiyksiköitä. Uutena joukkoyksikkönä Kaartin jääkärirykmentissä vuoden vaihteessa aloittaneessa
Urheilukoulussa joukkotuotetaan
tiedustelualan henkilöstöä joukkotuotantosuunnitelman mukaisesti.
Varusmiehet tulevat rykmenttiin
pääosin Helsingistä, Vantaalta, Espoosta ja Kauniaisista sekä osa myös

muualta Uudeltamaalta.
Koulutustehtävien lisäksi rykmentti vastaa
– asevelvollisuusasioiden hoitamisesta. Näitä ovat muun muassa
kutsunnanalaisiin kohdistuvia

päätöksiä 10 000 (kolmasosa kaikista valtakunnan päätöksistä),
reserviläiskirjeitä viime kevään
aikana 250 000 kappaletta jne.
– vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyistä

Ilmatorjuntajoukot ovat kiinteä osa pääkaupungin puolustusta. Kuvassa
ITO12 ohjuslavetti ilmatorjuntaharjoituksessa.(Kuva Puolustusvoimat)
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– valtiollisista edustustehtävistä ja
– viranomaisyhteistyön ylläpitämisestä valtiollisiin, alueellisiin ja
paikallisiin toimijoihin.
Kaartin jääkärirykmentin koulutuspaikat ja ampumaradat sijaitsevat
pääosin Santahaminassa. Etenkin
joukkokoulutuskausien aikana varuskunnan ulkopuoliset harjoitusalueet
ja harjoituspaikat, kuten tilapäisesti
käyttöön saadut purettavat rakennukset, mahdollistavat sodan ajan joukkojen nousujohteisen kouluttamisen.
Kaartin jääkärirykmentti toteuttaa myös varsin laajamittaista
palkatun henkilökunnan täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksella luodaan henkilökunnalle
valmiudet ja osaaminen kouluttaa
rakennetun alueen taisteluun
soveltuvia joukkoja. Kurssitarjonta
vaihtelee hieman vuosittain. Täy-

dennyskoulutuskursseja järjestetään
mm. rakennetun alueen taistelun
taistelutekniikassa, strategien iskun
torjunnan vaiheen taistelutekniikassa, tarkka-ammunnassa, erikoisetsinnässä, voimakeinojen käytössä,
rynnäkkömurtamisessa ja taisteluensiavussa.
Kaartin jääkärirykmentin toimintaalue on sotilaallisen maanpuolustuksen ja laaja-alaisen turvallisuuden kannalta yksi keskeisimmistä
alueista valtakunnastamme. Alue
kattaa koko Uudenmaan maakunnan
Hangosta Loviisaan käsittäen pääkaupunkiseudun lisäksi 25 kuntaa,
puolustushallinnon ja valtakunnan
poliittisen johdon, huoltovarmuuden, elinkeinoelämän, liikenteen ja
tietoliikenteen valtakunnallisesti
strategisesti tärkeät kohteet. Usein
myös unohtuu, että Uusimaa on ra-

jamaakunta jonka kautta tapahtuu
yli 27 miljoonaa matkustajatapahtumaa vuosittain, 40% Suomen
bruttokansantuotteesta syntyy Uudellamaalla ja että noin kolmasosa
suomalaisista asuu Uudellamaalla.
Edellä esitetyistä seikoista johtuen
Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun ilmatorjunta on korostetun
merkittävässä asemassa. Kaartin
jääkärirykmentillä onkin ollut jo
vuosia kiinteät suhteet pääkaupunkiseudun ilmatorjuntajoukkoja
tuottaviin joukko-osastoihin. Puolustusvoimauudistuksen myötä nämä
siteet ovat vahvistuneet ja tulevaisuudessa yhteistoiminta tulee edelleen
kasvamaan.
KAARTJR OPOSPÄÄLL
Evl Harri SavolainenLiitetiedostot

KENTÄN

KUULUMISIA

Ilmatorjuntaupseerina Porin prikaatissa
Kirjoittaja: majuri Iisko Lehto, osastoesiupseeri / operatiivinen osasto /
Porin prikaati

Porin prikaati
työympäristönä
Allekirjoittanut oli syyskuun alussa uudessa tilanteessa aloittaessaan
työt Porin prikaatin operatiivisella
osastolla. Ympärillä ei enää ole ilmatorjuntamiesten laumaa, jonka kanssa
voi keskustella ja vaihtaa mielipiteitä. Tämä tuo vastuuta, mutta myös
48



Ilmatorjunta 4/2015

vaikuttavuutta omille tekemisille.
Aikaisempi virka-ura Karjalan prikaatissa luo hyvän pohjan aselajiasioiden hoitamiselle täällä toisessa
valmiusprikaatissa. Tiivis yhteistyö
vanhojen työkaverien kanssa nousee
arvoonsa, kun tarvitsen yksityiskohtaista tietoa käytännön asioista.
Työympäristö on Vekaranjärvellä paljon aikaa viettäneenä erittäin
kotoisa. Ihan saman koulukunnan
arkkitehti on varmasti ollut täällä
Huovinrinteelläkin varuskuntaa
suunnittelemassa. Työyhteisö otti uu-

den työntekijän lämmöllä vastaan ja
perehdyttäminen hoidettiin hienosti.
Huomionarvoista täällä Säkylässä on
ollut itselleni ennen kokematon joukkoyksikkörajat ylittävä yhteisöllisyys
ja perinteiden vaaliminen. Erilaisia
tapahtumia on paljon ja henkilöstö
osallistuu niihin mielellään. Yhteenkuuluvuuden tunne auttaa kovasti
päivittäisissä työtehtävissä.

Työnkuva
Tehtävässäni vastaan luonnollisesti

ilmatorjunnan operatiivisesta suunnittelusta täällä Porin prikaatissa.
Varsinaisen päätyön ohella tuen
koulutusosastoa tuomalla ilmapuolustuksellisen näkökulman harjoitusten suunnitteluun. Porin prikaati on
puolustusvoimiemme kansainvälisen
koulutuksen kehto ja se näkyy myös
omissa päivittäisissä työtehtävissä.
Vanhat englanninopettajanikin olisivat varmasti ylpeitä jos näkisivät.
Uuden opettelu ja kansainväliset
asiat tuovat työntekoon lisää haasteellisuutta ja mielekkyyttä.
Tavoitteenani on tulevaisuudessa
lisätä ilmatorjunnan näkyvyyttä Porin prikaatin harjoituksissa. Tämän
toteuttaminen edellyttää rahoituksen lisäksi tarkkaa suunnittelua ja
sopimista. Toivonkin yhteistyöosa-

Porin Prikaatin toimintaa
Säkylässä

puolilta positiivista suhtautumista
pyrkimyksiini.
Kiitos Takamaan Ramille hienosti
hoidetusta pohjatyöstä täällä Porin
prikaatissa. Sinun ansiostasi oli help-

KENTÄN

po tarttua heti työn syrjään kiinni.
Kunnia - Velvollisuus - Tahto!
Maj Iisko Lehto
Kuvat @puolustusvoimat

Everstiluutnantti Jyri Raitasalo
HELITR:n komentaja
Panssariprikaati

KUULUMISIA

Ilmatorjuntakomentajana
uudistuksen pyörteissä
Huhtikuussa 2014 alkanut komentajakauteni Panssariprikaatiin
kuuluvassa Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä on pikavauhtia päättymässä. Vajaan parin vuoden mittaista
komentajakautta on hallinnut puolustusvoimauudistuksen valmistelu
ja toimeenpano. Astuessani taas
Helsingin ilmapuolustajien remmiin
12 vuoden tauon jälkeen keväällä
2014, oli puolustusvoimauudistuksen
suunnittelu jo pääosin tehty. Organisaatiolaatikot oli piirretty, henkilöstökokoonpanot oli päätetty ja niin
sodan kuin rauhan ajan tehtävätkin
oli määritetty.
Vien lyhyeltä komentajakaudeltani
mukanani seuraaviin tehtäviin kokemuksia ja uutta osaamispääomaa.
Seuraavassa lyhyesti muutamia havaintoja niistä kokemuksista, joita
toimiminen joukkoyksikön komen-

tajana minulle antoi. Ensinnäkin,
johtaminen on todellakin ”kokovartalolaji”. Toimeenpanossa auttaa hyvin
tehty suunnittelu, mutta yhteenkään
suunnitelmaan ei kannata ripustautua, eikä hyvääkään suunnitelmaa
kannata ”puolustaa” esille noussutta
todellisuutta vastaan. Kun tilanteet
muuttuvat - ja aina ne muuttuvat - tulee johtajatehtävissä kaikilla tasoilla
toimivien kyetä itse analysoimaan
muuttuneiden olosuhteiden vaikutuksia suunnitelman toteuttamiselle.
Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty. Näinhän meille kaikille on
jo lapsesta asti kerrottu. Toisaalta,
kaikille sotataidosta kiinnostuneille
on itsestään selvää, että todellisuus ei
juuri koskaan vastaa suunnittelussa
käytettyjä olettamuksia ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä. Preussilainen
kenttämarsalkka Helmuth von Molt-

ke vanhempi totesi osuvasti yli sata
vuotta sitten, ettei yksikään suunnitelma kestä kosketusta vihollisen
kanssa. Todellisuus kun on tarua
ihmeellisempää. Tämä saikin toisen
maailmansodan aikaisen kenraalin
ja vuosina 1953-1961 Yhdysvaltojen
presidenttinä toimineen Dwight D.
Eisenhowerin toteamaan: ”plans are
nothing - planning is everything”.
Hyvästä suunnittelusta huolimatta
on väistämätöntä, että siirryttäessä
kohti suunnitelman toimeenpanoa - ja
siirryttäessä suurista linjoista kohti
pieniä yksityiskohtia - tulee kyetä jo
tehdyn ”valmiin” suunnitelman päivittämiseen siten, että sillä kyetään
vastaamaan esille nousevaan todellisuuteen. Omalla rykmentinkomentajan kaudellani keskeisin osa työstäni
on liittynyt puolustusvoimauudistuksen suurten linjojen muuntamiseen
Ilmatorjunta 4/2015
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ITPSV90 ammunnat uudella
LEOPARD-alustalla
(Kuva puolustusvoimat)

joukkoyksikkötasan konkreettisiksi
toimenpiteiksi. Tämä on ollut päivittäistä arkista hommaa - johtamista - ei
niinkään suunnittelupöydän ääressä
tehtävää ajatus- ja kirjoitustyötä.
Toisena tekijänä haluan nostaa
esille suomalaisen sotilasjohtamisen
perinteisen kulmakiven - tehtävätaktiikan. Päälliköiden ja komentajien
tulee tietää selkeät ja toteuttamiskelpoiset tehtävänsä osana isompaa
”sotasuunnitelmaa”. Tämän lisäksi
käytössä tulee olla riittävät resurssit
näiden tehtävien toteuttamiseksi.
Toisaalta, päälliköille ja komentajille on annettava riittävästi ”siimaa”
omien tehtäviensä toteuttamiseksi.
Rauhan ajan toimintamallit tuottavat suorituskykyä myös sodan ajan
johtamiseen. Teknologian kehittyminen mahdollistaa nykypäivänä
oman alaisen ja tämän alaisen toimien seurannan lähes reaaliajassa.
Sotilasjohtamisessa tulee kuitenkin
viimeiseen asti vastustaa mikromanageeraamisen kiusauksia, sillä
johtaja ilma riittäviä toimivaltuuksia
itsenäisten päätösten tekemiseksi ei
kykene tiukan paikan tullen (lue:
sodan aikana) muuttumaan innovatiiviseksi ja itsenäiseksi johtajaksi.
Puolustusvoimissa tulee jatkossakin huolehtia siitä, ettei toimintojen keskittäminen, lisääntyvä kyky
pitkän aikavälin suunnitteluun ja
informaatioteknologian mahdollistama jatkuva seuranta synnytä
kontrolloivan johtamisen kulttuuria,
minkä osana sotilasjohtajat useilla
50
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johtamisen tasoilla muuttuvat Exceltaulokoita täyttäviksi teknokraateiksi
ja ekonomisteiksi. Sotilasjohtaminen
ja sodan ajan johtaminen ovat yhtä
paljon kokemuksen tuomaa taitoa
kuin laskennallista ja ”tieteellistä”
toimintaa.
Kolmas komentajakaudelta ”härmistynyt” opetus liittyy suomalaisen
asevelvollisuusjärjestelmän myönteisiin piirteisiin. Suomalainen
varusmies on paljon mainettaan
parempi. Usein lehtien palstoille ja
muihin medioihin päätyvät uutiset
suomalaisten nuorten heikkenevästä
kunnosta ja lisääntyvästä elopainosta. Itse näin rykmentissä sadoittain
motivoituneita ja hyvillä valmiuksilla
sodan ajan tehtäviin koulutettavia
nuoria miehiä ja naisia. Kyllä 6-12
kuukauden palveluajan kuluessa on
mahdollista opettaa kirveen käyttöä
tai kamiinan sytyttämistä niille ”citynuorille”, joilta tämä taito on jäänyt
kehittymättä informaatioajan uusien
harrastusten myötä. Tämän päivän
nuorille ilmatorjunnan tehokkaat ja
monimutkaiset tutka-, viesti- ja asejärjestelmät on mahdollista kouluttaa
varusmiespalvelukseen astuvien sotilaiden hyvän koulutustason vuoksi.
Myös parin vuoden aikana kohtaamani ilmatorjunnan reserviläiset ovat
säväyttäneet positiivisella tavalla niin
asenteensa, toimeenpanokykynsä
kuin osaamisensa vuoksi. Jo muutama
reservissä vietetty kuukausi - vuosien
elämänkokemuksesta ja työkokemuksista puhumattakaan - näkyy oma-

toimisuuden lisääntymisenä. Ilman
reservissä hankittavia ”lisätaitoja”
sodan ajan puolustusvoimien suorituskyky olisi selvästi nykytilannetta
heikompi. Eikä tätä suorituskykylisää Suomella olisi varaa rakentaa
millään muulla tavalla, kuin yleisen
asevelvollisuuden pohjalta. Puheet
ammattiarmeijasta tai valikoivasta
asevelvollisuudesta jättävät kertomatta joko sen, miten pienemmillä
sodan ajan joukoilla tätä laajaa maata
puolustettaisiin, tai sen, miten näiden
miesmäärältään pienempien puolustusvoimien toiminta rahoitettaisiin.
Kaikesta teknologisesta kehityksestä
huolimatta puolustuskyvyn uskottavuutta arvioitaessa myös sotilaiden
lukumäärällä on oma laatunsa.
Viimeiseksi haluan nostaa esiin
puolustusvoimien palkatun henkilöstön keskeisen merkityksen kriisiajan organisaation rakentamisessa. Kokemukset rykmentin ”oman
väen” motivaatiosta ja jatkuvasta
venymisestä koko ajan lisääntyvien
vaatimusten edessä ovat lisänneet
uskoani niin rauhan ajan kuin sodan
ajan puolustusvoimien suorituskykyyn. Tarkastellessani kansainvälisen turvallisuusympäristön kehitystä
viimeisen kahden vuoden ajalta, en
voi kuin ihmetellä Suomen puolustukseen kohdistettuja säästöpäätöksiä. Tehokkaiden välineiden lisäksi
tarvitsemme sitoutunutta ja osaavaa
henkilöstöä. Keskeisin huolenaihe
koko komentajakauteni ajan on ollut
riittävän kouluttajahenkilöstön määrän turvaaminen. Nyt näköpiirissä
olevat puolustusvoimien toimintamenojen lisäsäästöt ovat tuoneet lisää
tummia pilviä horisonttiin.
Jätän rykmentin komentajan tehtävät seuraajalleni everstiluutnantti
Kai Naumaselle 1.1.2016. Teen
sen tuntien suurta kunniaa saatuani
palvella pääkaupunkiseudun puolustajien ykkösketjussa yhteensä noin
yhdeksän vuoden ajan, joista lähes
kaksi vuotta komentajana. Nyt on
aika tehdä jotain muuta. Otan uudet
haasteet vastaan tyytyväisenä, sillä
kokemukset joukkoyksikön komentajan tehtävästä ovat sellaisia, joista
voi ammentaa voimaa vielä pitkään.
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Komentajuus
- Upseerin parasta aikaa?
Matti Nykäsen kuuluisia lausahduksia on mm. toteamus siitä,
että ”Elämä on ihmisen parasta aikaa”. Tästä viisaudesta kumpuaa myös kirjoitukseni otsikko. Komentajakauteni loppumetreillä, luodessani suorituskykyä Lohtajan synkässä yössä, jäin
pohtimaan onko komentajuus ollut upseeriurani parasta aikaa.

Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden. Komentajakauden
alkumetreillä kuva tulevasta muistutti välillä marraskuun Lohtajan
tymää. Kuva Puolustusvoimat

Vastaanotin Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentajan tehtävät ja
perinteen marraskuun alussa 2013
syksyisen tihkusateen saattelema.
Vaihtoparaati lipun luovutuksineen,
puheineen ja kahvitilaisuuksineen on
kyllä jäänyt mieleeni hienona hetkenä. Alku siis ainakin lupasi hyvää.
Erilaisissa matriisien ja linjaorganisaatioiden risteyskohdissa työskentely, ilman oman ajan hallintaa,
oli ohjannut ajatusta siihen suuntaan,
että asioiden valmistelu ja toteutus oli
mitattavissa pääsääntöisesti vuosissa
ja tulokset yleensä keräsi tai kärsi seuraaja. Komentajataipaleen alkupuolella jouduin silloin tällöin raapimaan
päälakeani kohdatessani syväjohtamisen kulmakivien hengessä ihmisiä
yksilöllisesti. Eteen tuli niin henkilökunnan kuin varusmiestenkin elämän hallinnan ongelmakohtia, mutta
myös iloisia asioita perheenlisäyksistä

erityisiin onnistumisiin työasioissa.
Parasta mielestäni oli kuitenkin se,
että asiat olivat etupäässä käytännön
läheisiä ja ihmisen kokoisia, siis
usein ratkaistavissa.
Harjoituksia on paljon, mutta
käsitykseni siitä, että sotilaan peruskoulutus ja metsä sopivat yhteen,
on vahvistunut. Tekemällä oppii ja
toistamalla asiat jäävät mieleen. Tein
heti alussa päätöksen, että johdan
itse kaikki patteristoni harjoitukset.
Tätä päätöstä en ole katunut. Harjoituksissa on ollut todellista aikaa
olla joukkoni mukana ja tavata henkilöstöä ja varusmiehiä. Lämmin
toimisto ja seireenin lailla kutsuva
tietokoneen näyttö ovat kyllä kirous
sotilaalle. Hallintokuplaan on helppo
takertua ja hukuttautua, mutta se on
kaikki pois joukkojen luota.
Reilu kahden vuoden aikana joukkoni on saanut paljon hyvää aikaisek-

si, mm. uuden suorituskyvyn, ITO15,
käyttöönoton ja koulutuksen aloittamisen. Joukkoani on myös palkittu
esimerkiksi Ritarimaljalla, mutta
päällimmäiseksi muistoksi nostan
kuitenkin joukkoyksikkömme lipun
naulauksen perinnepäivänämme keväällä 2015. Lippu on joukon symboleista arvokkain ja näkyvin, joten
kunnia saada historiallinen naulaustapahtuma kohdalleen on erittäin suuri.
Komentajakauteni alkumetreillä
linjasin tässä lehdessä (3/13) heti
alkuunsa painopisteitäni, joista voin
nyt tehdä yhteenvedon:
– Varusmiesten koulutus: Varusmiesten koulutustulokset ovat
olleet tasaisen hyvällä tasolla.
Uuden kaluston koulutuksen
aloittaminen on näkynyt varusmiesjoukon ilmeessä erittäin positiivisesti. Koulutustason jatkuva
todentaminen, ylläpito ja tarvittaessa kehittäminen on patteriston
arjessa tärkeimpiä asioita.
– Patteriston henkilökunnan osaaminen: Henkilökunnan keskuudessa
on ollut normaalia henkilöstövaihtuvuutta. Erityisesti JOKE06
osaajia on siirtynyt muihin tehtäviin lyhyen ajan sisällä. Tämä on
pakottanut meitä opiskelemaan
joitakin asioita nopeutetussa tahdissa, mutta lopputuloksena on
silti positiivinen etumerkki, sillä
osaamista on kyetty laajentamaan
useammalle henkilölle. Koulutustauolla oleville kalustoille osaaminen on kyetty ylläpitämään ja
vanhemmalle kalustolle, rehellisesti sanottuna, osaaminen luotua oikeastaan uudelleen. Myös
kertausharjoitusosaaminen on
pa-lautettu patteriston arkeen.
– Kolmannen painopisteen muodosti uuden ilmatorjuntaohjusjärjestelmän vastaanoton, koulutusIlmatorjunta 4/2015
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Kokemuksen myötä myös näkemys tulevista tapahtumista parantui. Kirkas keli ja onnistunut ohjusammunta Lohtajalla toukokuussa 2015. Kuva
Puolustusvoimat

järjestelmän ja joukkotuotannon
käynnistäminen. Tämä tehtävä on
mielestäni onnistunut erinomaisesti. Kalusto on käyttöönotettu,
toimintaperiaatteet on luotu ja ensimmäinen joukkotuotantojoukko
alkaa olla valmis. Tästä erittäin
vaativasta ponnistuksesta lausun
lämpimän kiitoksen patteriston
henkilöstölle ammattitaitoisesta
ja pyyteettömästä työstä.

Siirryn vuodenvaihteessa uusiin
haasteellisiin tehtäviin Ilmasotakoululle. Jätän Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajan tehtävät
haikealla mielellä, mutta ylpeänä
patteristoni henkilökunnasta, sen
osaamisesta ja yhteishengestä. Luovutan patteriston lipun ja perinteet
vuodenvaihteessa eteenpäin vietäviksi. Toivotan majuri Jari Mäkelälle
onnea patteriston komentajana al-

kuvuonna. Samalla toivotan menestystä ja tervetuloa erittäin hienoon
joukkoon everstiluutnantti Mikko
Mustoselle. Hän aloittaa patteriston
komentajana 1.3.2016.
Niin, ja oliko se komentajuus parasta aikaa? Ehdottomasti oli. Paljon
oli isoja plussia ja paljon oli pieniä
miinuksia, mutta viivan alle jää selvästi positiivinen luku. Komentajakaudellani näkemäni ja kokemani
asiat ovat vasta muotoutumassa mielessäni, mutta olen jo nyt varma siitä,
että myöhemmällä iällä keinutuolissa
muistelen näitä reilua kahta vuotta
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
komentajana suurella lämmöllä ja
ylpeydellä. Ajan saatossa myös omat
pikku suoritukseni kasvavat muistelukertojen myötä suuriksi saavutuksiksi, ainakin omassa mielessäni.
Päätän komentajakauteni viimeisen kirjoituksen perinnejoukkomme
ensimmäisen päiväkäskyn sanoin
(3.9.1928, Kapteeni Åke Törnroos):
”Pitäkäämme aina muistissamme,
että meille on suotu kunnia luoda
tämä erikoisjoukko ja että niihin
tapoihin ja siihen toimintaan, joka
meidän kauttamme juurtuu patteriin, tulevat jälkeläisemme rakentamaan edelleen”.
Kaikille tuttu Salppari-henki elää
ja vahvistuu.
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Ilmatorjuntaharjoitus 2/15
– ilmapuolustuksen suorituskykyä rakentamassa
Lohtajalla pienen tauon
jälkeen
Nykyisestä työtehtävästä johtuen
on muutama ilmatorjuntaharjoitus
kohdaltani jäänyt väliin. Onneksi
tänä syksynä minulla oli aikaa ja
mahdollisuus palata takaisin ilma52
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torjuntaharjoitukseen. Järjestelyorganisaatiosta löytyi minulle tehtävä
varoupseerina ampumavaiheessa
sekä turvallisuuspäällikkönä ilmapuolustusvaiheessa. Ilokseni voin
todeta, että harjoitus on jälleen kerran mennyt askeleen eteenpäin sitten
viime näkemän.

Varusmiehet ampuivat
ensimmäiset ilmatorjuntaohjukset 15 (ITO 15)
Ilmatorjuntaharjoitus 2/15 alkoi marraskuun 17. päivänä Karjalan Prikaatin komentajan prikaatinkenraalin Jari Kallion johdolla hyvin syksyisissä,

eli pimeissä, olosuhteissa. Harjoituksen ampumavaiheessa nähtiin niin
tykki- ohjus- ja jalkaväkiammuntoja,
mutta kokonaisuudessaan harjoituksen ammunnat jäivät normaalia pienemmiksi. Henkilökunnan puolella
päivitettiin 12,7 itkk, ITPSV90 sekä
CV9030 ammuntaoikeuksia. Varusmiehet vastaavasti ampuivat jv-, 12,7
itkk ja 23ITK95-ammuntoja. Uutena
asiana ammuntojen puolella nousi
esille ilmatorjuntaohjus 15 (Stinger)
ammunnat, joissa KARPR:n varusmiehet ampuivat ensimmäistä kertaa kovapanosammunnat. Ohjuksia
ammuttiin myös yksikössä käytössä
olevilta nostolavoilta, jotka mahdollistavat metsäisessä maastossa jopa
360o tulialueen. Ammunnat onnistuivat hyvin, ja ohjusampujat kokivat ammunnat erittäin mielekkääksi
sekä yhdeksi varusmiespalveluksen
kohokohdaksi. Kokonaisuudessaan
ammunnat pystyttiin viemään suunnitellusti eikä jouduttu tukeutumaan
varapäivään, vaikka sää rajoitti ammuntoja ajoittain.
Ilmapuolustusvaiheen alkaessa
maa oli saanut valkoisen peitteen,
joka toi mukanaan toivottua valoisuutta illan ja yön ajaksi. Harjoituksen painopiste siirtyi järjestelmäammunnoista joukkojen suorituskyvyn
kehittämiseen. Harjoituksen johto
koki puolessavälissä vaihdoksen,
kun vetovastuun otti vanhemmille ilmatorjuntahenkilöstölle tuttu
eversti Pertti Kuokkanen, joka toimii
nykyään Karjalan prikaatin apulaiskomentajana. Harjoitukseen saapui
lisää joukkoja eri puolilta Suomea,
kooten yli 1200 ilmapuolustuksen
osaajaa Lohtajan Vattajanniemen
alueelle. Lukuisat Ilmavoimien hävittäjät ja lentokoneet ilmestyivät
Lohtajan taivaalle päivittäin luoden
otollisen ympäristön ilmatorjuntajoukkojen koulutukselle.
Ilman tukiorganisaation ja huollon
järjestelyitä ei ilmatorjuntaharjoitusta pystyttäisi toteuttamaan. Tähän
harjoitukseen uutena kokonaisuutena
oli tuotu ilmavoimien joukkotuotannossa oleva huoltokomppania,
joka harjoitteli toimintaansa luoden
huollollisen tuen monille taisteluyksiköille. Huoltokomppanian joukko-

Nostolava ITO15-ammunnat (kuva puolustusvoimat)

tuottaa Jääkäriprikaatissa toimiva
Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo.

Maavoimien komentaja
tarkasti ilmatorjuntaharjoituksen
Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Seppo Toivanen tarkasti
ilmatorjuntaharjoituksen ja siellä
olevat joukot ilmapuolustusvaiheen
ollessa kiivaimmillaan. Kahden vuorokauden aikana hän ehti tutustua
useiden ilmatorjuntayksiköiden toimintaan, keskustella henkilökunnan,
varusmiesten ja reserviläisten kanssa, nähdä ilmavoimien hävittäjien
iskut kohdealueelle sekä luoda näkemyksen ilmatorjuntaharjoituksen
kokonaisuudesta.

Pelastusorganisaatio
keskeinen perusta harjoituksen turvallisuudelle
Harjoituksen turvallisuuteen panostettiin joka tasolla. Lähtökohtaisesti
tapaturmat pyrittiin välttämään ennakoivasti riskikartoituksen perusteella
tehtyjen pelastus- ja turvallisuusohjeiden avulla. Harjoituksessa oli
pelastusorganisaatio, joka valmistautui toimimaan tapaturman sattuessa.
Harjoituksen pelastusorganisaatiota
johti pelastusupseeri kapt Marko Salo apunaan pelastusryhmä, lääkintäjaos, vartiosto, helikopteriosasto
sekä varovenepartio. Pelastusupseeria ohjasi harjoituksen varoupseeri ja
turvallisuuspäällikkö, jolle ensisijai-

Maavoimien komentaja Seppo Toivanen tarkastamassa Ilmatorjuntajoukkoja (Kuva puolustusvoimat)
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sesti ilmoitettiin sattuneesta tapaturmasta. Varoupseeri antoi tehtävän
pelastusupseerille, joka varsinaisesti
johti pelastustoimintaa.
Harjoitusjoukkojen rooli pelastustoimen tukemisessa tapaturman
sattuessa on merkittävä. Joukkojen
kouluttajien tulee ohjeistaa ja valvoa
turvallisuusohjeiden noudattamista.
Yksittäisen sotilaan tulee tietää oma
sijaintinsa, joka voi olla haastavaa
varsinkin jos asemanvaihto tehdään
pimeässä. Lisäksi keskeiset puhelinnumerot tulee olla tiedossa kaikilla.
Harjoituksessa jaettiin jokaiselle sotilaalle turvallisuusohje, jossa ohjeistettiin toiminta tapaturman sattuessa
sekä siitä löytyi keskeiset pelastus-

henkilöstön yhteystiedot. Tapaturmapaikalla tulee ESTÄÄ lisävahingot, antaa tarvittaessa ENSIAPUA,
HÄLYTTÄÄ lisäapua, OPASTAA
sekä ERISTÄÄ tapaturmapaikka. Pelastusyksiköiden saapuessa paikalle
he ottavat johdon toiminnasta. Tässäkin harjoituksessa pelastusyksiköt
joutuivat tositoimiin, mutta onneksi
tapaukset olivat lieviä joten suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

Lopuksi
Ensi vuonna ilmatorjuntaharjoituksen nimi muuttuu ilmapuolustusharjoitukseksi. Ensimmäiset kokemukseni Lohtajan ilmatorjuntaleireistä

ulottuvat 1990 luvun alkupuolelle.
Aselajimme pääharjoitus on kehittynyt melkoisesti niistä ajoista enkä
pelkästään tarkoita nyt sen nimen
muuttumista. Harjoitus on kehittynyt
vuosien aikana ilmatorjuntaleireistä
ilmapuolustusharjoitukseksi, jossa
aselajitoiminnan lisäksi harjoitellaan koko ilmapuolustuksen kokonaisuutta. Tuleva nimi kuvaa siis
hyvin harjoituksen todellista luonnetta. Nykyinen harjoitusympäristö
antaa erinomaisen mahdollisuuden
kouluttaa ilmatorjuntajoukkoja
vaativassa toimintaympäristössä.
Ilmatorjuntamiehenä voin hyvällä
mielellä toivottaa kenet tahansa
tutustumaan tulevaan ilmapuolustusharjoitukseen.
Ilmatorjuntaharjoituksen varoupseeri/
turvallisuuspäällikkö
Majuri Janne Kananen
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Lapin ilmatorjuntakillan syyskokous
Kokous pidettiin Hotel Santaclausin tiloissa 28.10.2015. Kokouksen
alussa puheenjohtaja Heikki Haapala luovutti Jaana Vienolalle killan
pöytästandaarin. Jaana Vienola on
palvellut Lapin Ilmatorjuntarykmentissä ja toiminut killan yhteystyökumppanina kymmeniä vuosia.
Hän on ollut tekemässä rykmentin
henkilöstölehteä Valojuovaa. Valojuovassa on ollut killan omat sivut,
joiden kokoamisessa Jaanalla on ollut merkittävä panos. Rykmentin historiakirjan taittaminen viime vuonna
oli vaativa työ. Tulos oli erinomainen lukijoilta saatujen palautteiden
perusteella. Toivotamme Jaanalle
antoisia eläkepäiviä Oulussa.
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 Heikki
Haapala ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle vv 1916-17 Eero
Pajula, Kari Vainio, Pekka Laitila,
Jonathan Rautila (sihteeri). Johtokunnassa jatkavat v 2016 Mika Aitta,
54
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Pekka Lemmetty, Pasi Ruokanen ja
Tuomo Suhonen.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Jäsenmaksun
suuruudeksi päätettiin edelleen 15,00
€/vuosi. Toimintavuosi käynnistyy
Ilmapuolustusseminaarin järjestämisellä maaliskuussa yhteistyössä
Lapin Lennoston killan kanssa. Ilmapuolustusseminaari järjestetään
16.3.2015 Someroharjulla kello 17.00
alkaen. Perinteisesti toteutetaan sekä
kevätkaudella että syyskaudella tutustumisretki Pohjois-Suomen sotahistoriallisiin ja maanpuolustukseen
liittyviin kohteiseen.
Jäsenkirje lähetetään ainakin kerran vuodessa jäsenistölle. Tapahtumista tiedotetaan Jääkäriprikaatin
toimittamassa Etupyörä-lehdessä ja
Ilmatorjuntayhdistyksen julkaisemassa Ilmatorjunta-lehdessä. Etupyörä-lehti lähetetään kaikille killan
jäsenille. Tiedottamiseen käytetään

Jaana Vienola vastaanottaa Killan
pöytästandaarin killan puheenjohtajalta Heikki Haapalalta

myös Lapin Kansan seuratoiminta
(maanpuolustusjärjestöt) ilmoituspalstaa.
Heikki Haapala
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Kapteeni Tuomas Hämäläinen
Ilmasotakoulu

Ilmapuolustuspäällikkökurssi 5
Ilmapuolustuspäällikkökurssi 5
toimeenpantiin Ilmasotakoulun
johtamana syksyllä 2015. Opinnot
ajoittuivat aikavälille 21.9.-3.12.
Kurssille osallistui sekä kokeneempia ilmatorjuntaupseereita joukkoosastoista että sotatieteiden maisterikurssi 5:n ilmatorjuntaopintosuunta.
Kurssi sisälsi asiantuntijaluentoja,
ryhmätöitä, suunnitteluharjoituksia
ja kaksi sotaharjoitusta.
Kurssi alkoi ilmauhka- teemalla, joka oli omiaan päivittämään
kurssilaisten tietämystä nykyaikaisen ilmauhkan ominaispiirteistä ja
muutoksista asiantuntijaluentojen ja
ryhmätöiden muodossa. Ilmauhkateeman myötä opiskelijoille iskostui
ajatus, että ”ilman sotateknistä tuntemusta ei voi suunnitellusti toteuttaa
tehokasta taktiikkaa taistelukentällä”. Ilmauhkan jälkeen opetus jatkui
luonnollisella jatkumolla ilmavoimien taisteluun ja edelleen taistelutukikohta (K) -ympäristöön. Opetus
sisälsi asiantuntijaluentoja sekä runsaasti suunnittelutyötä suhteellisen
kiireisellä mutta sopivalla aikataululla. Lopputuotoksina opiskelijat
tuottivat tukikohtaympäristöön
ilmauhka-arvion ja taistelusuunnitelman. Suunnittelutyössä käytettiin
FINGOP-prosessia ja ITOPAS15:sta
hyödyksi. Erityishavaintona voin
todeta, että ainakin kokeneempien
upseereiden oli ilo huomata kuinka
hyvällä tasolla maisteriopiskelijoiden FINGOP-osaaminen oli jo tässä
vaiheessa ja viimeisintä ITOPAS:sta
osattiin hyvin ja ennakkoluulottomasti käyttää töiden apuna.
Kurssi jatkui Maavoimien taistelu

2015 -teemalla, jossa syvennyttiin
lopulta jalkaväkiprikaatin taisteluun.
Kurssilla tämä oli kaikkein laajin
kokonaisuus kestäen kolme viikkoa.
Maavoimien taistelu sisälsi runsaasti
suunnittelutyötä, joka liittyi osallistumiseen Maasotakoulun johtamaan
esikunta- ja johtamisharjoitukseen
(EJH). Tukikohtaympäristöön tehty
suunnittelu toteutettiin nyt hieman
laajempana armeijakunnan - ja jalkaväkiprikaatin kontekstissa. Perusteet olivat mittavat ja työtä paljon.
Kokeneimmat ilmatorjuntaupseerit
toimivat EJH:lla ml. valmistelut
(AK:lla ilpupääll ja JVPR:llä ITPÄÄLL), sekä ITPSTO:n komentajana. Maisterikurssilaiset toimivat
ITPSTOE/TSTOSE/MEKTSTOSE
eri tehtävissä. Maavoimien taistelu
-jaksolla oli merkille pantavaa se,
että kaikessa suunnittelutyössä alkoi
näkyä nuorten ilmatorjuntaupseerien ennakkoluuloton ja avoinhenkinen taktinen kehitys. Varsinkin
maisterien kehitys tässä asiassa jo
kurssin aikana oli silmiinpistävää.
Suunnittelutöissä haettiin rohkeasti
erilaisia taktisia ratkaisuja, joiden
diversiteetti yllätti kokeneemmatkin,
jopa opettajat. Ajattelun kehittyminen ja laajentuminen ilmeni siten,
että harjoitustilanteen kehittyessä
opiskelijat alkoivat pohtia jo koko
AK:n ja peräti koko Maavoimien
ilmatorjunnan kokonaisuutta liittyen omaan taisteluun. Näin ilmeni
kurssin tavoitteisiin implisiittisesti
kuulunut ”Out of the box” -ajattelun tavoittelu. Tavoitteiseen päästiin
kirkkaasti.
Marraskuisen lyhyen tauon jäl-

keen kurssi päättyi joulukuun ensimmäisellä viikolla ilmatorjunnan toimintaympäristöt -teemaan.
Päätösjaksoon kuuluivat vierailut
Turussa merivoimien esikunnassa
sekä Pansion sotasatamassa, että
pääkaupunkiseudun IT-joukkojen
kotipesässä Parolannummella. Viikon anti oli erittäin informatiivinen
ja mielenkiintoinen erityisesti operatiivisten asioiden suhteen. Päätösjaksoon sisältyi kurssin päätöstilaisuus
ja todistusten jako perinteikkäässä
Turun kaupungissa.
Kurssin toteutus oli hyvä ja rakenne sopiva huomioiden opiskelijoiden
lähtökohdat. Kurssilla vallitsi hyvä
kurssihenki ja yhdessä tekemisen
meininki, avointa oppimisympäristöä unohtamatta. Ammatillisesti
kurssilaiset kehittyivät jo edellä
mainitsemallani tavalla. Kurssi on
erittäin hyvä ammattitaidon ja valmiuksien kehittäjä jokaiselle ilmatorjuntaupseerille.
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Syksyinen kiltaretki Tornioon
– Lapin sodan taistelupaikkoja paikan päällä!
Kilta järjesti Lapin sodan muistovuoden innoittamana lauantaina
19.9.2015 tutustumis- ja opintoretken Tornioon. Välirauhan sopimus allekirjoitettiin Moskovassa
19.9.1944. Sopimuksessa oli ehto,
mikä määräsi riisumaan saksalaiset
sotajoukot aseista. Tämä ehto johti
Lapin Sotaan. 20 reipasta kiltalaista kokoontui aamulla Rovaniemen
linja-autoasemalle ja suuntasi linjaautolla kohti Torniota.
Matka sujui rattoisasti kuulumisia kertoen. Puheenjohtajamme oli
valmistellut Lapin sotaa ja Tornion
maihinnousua käsittelevän pohjaaineiston ja sen Heikki käsitteli
matkan aina. Loistavaa valmistautumista, jonka mukana olleet yhteen
äänen totesivat kiitettäväksi. Sodan
tapahtumien, syiden ja seurausten
laajempi tarkastelu ja siten Torniossa nähtävien yksittäisten kohteiden

istuttaminen kokonaiskehykseen syvensi huomattavasti matkan antia.
Lisäksi, kun matkalle osallistunut
Paavo Rahko vielä kertoi omakohtaisia kokemuksiaan sota-ajalta,
oli meidän matkalaisten vireystila
tiedon vastaanottamiseksi huipussaan. Kenttäkahvitkin onnistuttiin
Tornion eteläpuolella nauttimaan
sateen maustamina.
Paikallisena asiantuntija ja oppaana kyytiimme Torniossa nousi
torniolainen asiantuntija Vesa Vallo. Hän on erikoistunut kertomaan
maihinnousun tapahtumista. Tietoa
ja taitoa paikkojen ja tapahtumien
esittelyyn löytyi. Kävimme läpi
Tornion ja sen pohjoispuoliselta alueelta kaikki maihinnousuun ja sen
jälkeisiin taisteluihin ja tärkeimpiin
tapahtumiin liittyvät kohteet, mukaan
lukien Röyttän satama ja siellä oleva
maihinnousumuistomerkki. Satama

on nykyisin turvallisuusmääräyksistä
johtuen suljettua aluetta, jonne pääsee vain Outokumpu Oyj:n luvalla ja
valvonnassa.
Palatessamme Tornion pohjoispuolelta kaupungin läpi oppaamme
näytti meille myös Tornion yhteislyseon lukion, jonne matkaamme
seuraavina päivinä avattiin turvapaikanhakijoiden järjestelykeskus.
Aivan laadukas lounas syötiin
paikallisen huoltoaseman gourmetravintolassa, jossa samalla hyvästelimme oppaamme.
Matkan toinen virallinen osio oli
tutustuminen Tornionlaakson maakuntamuseoon. Asiantuntijana ja
paimenenamme oli museon oma
opas. Museon perusnäyttely ”Kohtaamisia rajalla - Möten på Gränsen”
käsitteli tornionlaaksolaisten yhteisiä
juuria ja alueen historiaa rajan molemmin puolin. Suomen ja Ruotsin

Retkeläiset Kivirannan – Vojakkalan taisteluiden 6. – 8.10.1944 muistomerkkillä. Se on nimetty suomalaisten ja
saksalaisten rauhan muistomerkiksi. Oikeassa reunassa oppaamme Vesa Vallo.
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alueille sijoittuva Tornionlaakso on
historiallisesti yhtenäinen kulttuuri- ja murrealue, tämä näkyi myös
museon näyttelyssä.
Museolta siirryimme rajalle ja linjaauto pantiin parkkiin ison ostoskeskuksen viereen, muutama metri Suomen
puolelle. Jouduimme seuraamaan
aivan vierestä turvapaikanhakijoiden
maahantuloa vastustavaa mielenosoitusta. Kokemus oli aivan absurdi.
Joku autossa sanoikin, että eivät nuo
pienet lapset reppuineen nyt niin kovin vaarallisilta näytä – kun jossain
mielenosoittajien julisteessa luki, että
”veteraanimme taistelivat turhaan...”
Turvapaikanhakijoita, perheitä, pieniä lapsia ja nuoria miehiä, näkyi kaupungilla. Osa käveli jonoissa – suunnistivat kohti Tornion rautatieasemaa
– tai odotteli ostoskeskuksessa sekä
Ruotsin puolella olevassa matkakeskuksessa kuljetusta Suomeen.

Tornion Röyttän satamassa paljastettiin 1.10.1994 maihinnoususataman
muistomerkki, joka on samanlainen kuin Oulun Toppilan satamassa.
Kiltaveli Juha vasemmalla...

Osa retkeläisiämme kävi myös itse
ulkomailla, tällä kertaa jalan. Kaikki palasivat myös sovittuun aikaan
mennessä takaisin ja sen jälkeen
suuntasimme linja-auton keulan

kohti Rovaniemeä, jonne saavuimme
alkuillasta. Matka oli erittäin onnistunut ja täytti kiitettävästi ainakin
allekirjoittaneen toiveet ja odotukset.

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta

YRJÖ PIRILÄ OY

Eero Pajula

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

www.millog.fi

Tilannetietoisuus - Johtaminen - Kotimaiset tukipalvelut
Airbus DS Finland Oy
Mattilanniemi 6
40100 Jyväskylä
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Ilmatorjunnan uudet asejärjestelmät
tutuiksi Ilmatorjuntaseminaarissa
Suomalaisen ilmatorjunta-aselajin nykypäivää esiteltiin
5.9.2015 Panssariprikaatissa pidetyssä Ilmatorjuntaseminaarissa. Seminaarin järjesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Kanta-Hämeen tukiyksikkö yhdessä Ilmatorjuntayhdistyksen
Hämeen osaston kanssa. Seminaari-isäntänä toimi Helsingin
Ilmatorjuntarykmentti, yksi prikaatin viidestä joukkoyksiköstä.
Seminaarin esitelmistä vastasivat eri asejärjestelmien asiantuntijat. Jukka Yrjölän johtamaan seminaariin osallistui yli 50
kuulijaa, jotka arvioivat tilaisuuden annin MPK:n kurssipalauteasteikolla tasolle 4,83/5 eli erittäin hyväksi.

Ohjustorjuntaa lähelle ja
kauas: ITO15- ja ITO12järjestelmät
Maavoimien uudistettua taistelutapaa
tukemaan hankittu ITO15-järjestelmä
rakentuu peruskunnostettujen STINGER FIM-92D-ohjusten varaan. Kyseessä on olalta laukaistava erittäin
lyhyen kantaman ”ammu ja unohda” -tyyppinen ilmatorjuntaohjus.
Hakupää on kaksitoiminen sisältäen
infrapuna- ja ultraviolettipäät. Ohjuksella voidaan torjua kaiken tyyppisiä ilmamaaleja. Kantama on viisi
ja pystyulottuvuus kolme kilometriä.
ITO15-yksiköt toimivat hajautetusti muiden joukkojen mukana. Ne kykenevät yllätykselliseen toimintaan.
Varustukseen kuuluu mm. tähystimiä,
valonvahvistimia, punapistetähtäimiä, radioita, mönkijöitä, lämpötähtäimiä, puominostimia jne. Järjestelmä muodostaa suuren pelotteen
taistelualueella toimiville vihollisen
ilmajoukoille. Taistelutekniikassa on
huomioitu ITO86-järjestelmästä eli
IGLAsta saadut kokemukset.
ITO12 eli NASAMS korvaa vanhenemassa olevan ITO96- eli Buk-M1järjestelmän. Ilmatorjunnan nykyisen
doktriinin mukaan aselajin päätehtävä
ei ole valtakunnan ylilentojen estäminen, minkä vuoksi ohjuksen pystyulottuvuudella ei ole samanlaista

merkitystä kuin kylmän sodan aikana.
Nykyisessä doktriinissa hävittäjät
vastaavat korkeatorjunnasta.
Järjestelmän keskeinen kalustoa
ovat maastokuorma-auton lavetille
rakennettu taistelunjohtokeskus,
maastokuorma-auton vetämään perävaunuun sijoitettu 3D-tutka, maastohenkilöauton alustalle rakennettu
passiivinen elektro-optinen sensori,
sekä ohjuslavetti, joka sisältää 1-6 kpl
AIM-120 AMRAAM -tutkaohjattua
ohjusta.
ITO12:n vahvuus ei ole itse ohjus
vaan verkottuminen. Järjestelmällä
voidaan ampua samanaikaisesti niin
montaa maalia kuin käytettävissä
on ohjuksia, parhaimmillaan 72
kpl. Maalin havaitsemisen jälkeen
ensimmäinen ohjus on ilmassa noin
viidessä sekunnissa.
Järjestelmän eri versioita on Suomen lisäksi käytössä mm. Alankomaissa, Norjassa ja Espanjassa.

Ammusilmatorjuntaa
telojen päällä: Leopard 2
Marksman -ilmatorjuntapanssarivaunu
Suomen neljännen sukupolven ilmatorjuntapanssarivaunu on Leopard 2
Marksman. Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunujen hankinta vapautti
viime vuosikymmenen alkupuolella

ITO12-ohjuslavetin kuljetusajoneuvona toimii Sisu E 13 T 8x8
-maastokuorma-auto.

hankittuja 2A4 -vaunuja muuhun
käyttöön. Koska edellisen sukupolven
ITPSV90 Marksman -ilmatorjuntapanssarivaunut todettiin alustaansa
lukuunottamatta edelleen sangen
käyttökelpoisiksi, ne päätettiin modernisoida vaihtamalla T-55-pohjainen alusta Leopard 2A4:n alustaksi.
Vaunut on tarkoitettu mekanisoidun taisteluosaston iskuportaan
suojaamiseen. Vaunuja pyritään
käyttämään kolmen vaunun joukkueina, mutta myös yksittäinen vaunu
kykenee itsenäiseen toimintaan. Tuliasemapäätteellä vaunuun saadaan
ilmatilannekuva.
Vaunu kykenee ympärivuorokautiseen toimintaan: tutka löytää maalin
ja laseretäisyysmittari toimii kaikissa
valaistusolosuhteissa. Vaunu soveltuu erityisen hyvin helikoptereiden
torjuntaan. Myös lennokkien torjunta
on mahdollista.
Teksti ja kuva: Juuso Hyvärinen
Kirjoittaja on panssarijääkärikoulutuksen saanut, sittemmin lääkintähuollosta kiinnostunut reserviläinen,
mikä selittäköön tekstin mahdolliset
aselajikohtaiset heikkoudet.
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ItPtri/RUK 111 vieraili Santahaminassa
25.09.15 legendaarisessa Ikan tivolissa

Ote Lahtisen Jorkan sotapäiväkirjasta 53 vuoden takaa eli päivältä
25.9.1962:
”It-koulun AUK 2/62 kurssilla
oli herätys klo 06.00. Aamuvipinät. Klo 08.00-10.45 tykkikoulutus:
apuaseiden/pikakiväärien kiinnitys
apuaseiksi BSW:hin. Lounas. Ruokis. Eilen ruokiksella oli sundispuvun
tarkastus. Klo 13.00-16.45 apuaseammunnat Rivieralla ja pk sekä kp
rästiammunnat”.
Nyt päivän ohjelma oli hieman
erilainen, kun 26 vanhaa it-veljeä
kokoontui puolilta päivin Santahaminan sotilaskotiin. Kyseessä oli viides tapaaminen RUK:n päättymisen
jälkeen. Sotilaskodista siirryimme
vanhalle Ilmatorjuntakoululle, missä
kapt Hannu Laitinen Kaartin Jääkäri60
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rykmentistä esitteli meille nykyisen
Pv:n Urheilukoulun tilat. Sisätiloihin
tutustuessamme totesimme vuosien
saatossa kaiken muuttuneen, vain
ulkoseinät olivat pysyneet ennallaan.
Vanhasta ohjuslaboratoriosta pihan
kulmalla oli tehty huippu-urheilun
testausasema. Tykkihallikin oli
muuttunut kaupunkisotasimulaattoriksi. Meistä oli vain muutama
käynyt Santahaminassa aliupseerikoulun jälkeen, joten ihmettelemistä
ja keskusteltavaa riitti. Ennen siirtymistä Uudenmaan Jääkäripataljoonan perinnetalolle oli tietenkin
otettava ryhmäkuva entisen koulumme portailla.
Perinnetalolla piti evl evp Jarmo
Nieminen ennen kokoustamme ansiokkaan esitelmän Santahaminan

sotilassaarten luonnosta. Kurssikokouksessa valittiin taas kerran
henkilöt hoitamaan kurssin asioita
eteenpäin. Vanha toimikunta sai
jatkoajan, puheenjohtajana Jorma
Lahtinen, sihteerinä Hannu Räsänen
sekä jäseninä Antti Simola ja Eero
Valtonen. Uutena jäsenenä valittiin
kuljetuspäälliköksi Unto Lindén, sillä seuraavan kerran kokoonnumme
Hämeenlinna – Parola akselilla 2017.
Kokouksen päätyttyä siirryimme
Santahaminan Maanpuolustuskerholle päivälliselle. Historiallisella
kerholla, missä moni vieraili ensimmäistä kertaa, olikin sitten jälkipelin
aika.
Teksti: Jorma Lahtinen
Kuvat: Tuomo Komppa
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Vatialassa muisteltiin
- juhlia oli kaksin kappalein

Lisätuolitkin loppuivat ja Ilmavoimien soittokunta musisoi seisaaltaan,
kun Tampereen Ilmatorjuntapatteriston entisessä kasarmirakennuksessa
muisteltiin palvelusaikoja.
Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta kutsui 50-vuotisjuhliinsa entisiä varusmiehiä ja heidän kouluttajiaan Vatialaan. Varuskunnassa palveli vuosina
1950-80 melkoinen joukko it-miehiä,joista tuli
Vatialan Vanaatikkoja. Muistotykille laskettiin
sinivalkoiset kukat juhlavasti elokuun lopun
kauniissa säässä.

Killan puheenjohtaja Ilkka Tuomisto aloitti muistelot
kertaamalla, kuinka TamItPsto muutti miltei päivälleen
35 vuotta sitten Ouluun ja sieltä myöhemmin Rovaniemelle. Kenraalikuntaa oli saapunut paikalle. Kalervo Sipiä
ilahdutti, kuinka kymmenien vuosien jälkeenkin Itkilta on
näin vireää ja innostunutta. Hän muistutti, että P.Palmu
sai aikaan kasarmiin räystäät. Ilman niitä rakennuksen
olisi voinut käydä huonosti! Antti Simola kertoi, ettei hänestä tullutkaan jääkiekkoilijaa, vaan neljän kuukauden
kesävänrikkiajan jälkeen sotilasura vei. Nyt eläkkeellä
oleva kenraali pitää tuntumaa aselajiin Ilmatorjuntayhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana.

Eversti Rauli Korpela esitti patteriston rakennuksista kuvia, jotka hän oli ottanut 1970-luvun
lopulla maalinosoitustutkan tornista Koska vain
pari rakennusta on jäljellä, ovat kuvat nousseet
arvoon arvaamattomaan. Kovasti häntä harmitti, ettei kuvia tullut otettua enempää. Sama
muuten pätee tänä päivänä (toim. huom.)!
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Timo Siukosaari oli upseerikokelaana Vatialassa 1951, siis 64 vuotta
sitten! Kasarmielämä oli silloin
aika tavalla toisenlaista, nykyään
touhu muistuttaa lepokodin ja
vanhainkodin välimuotoa. Siukosaari oli alun perin Saarinen,
mutta muutti nimensä, kun Aarne
S. tuli tunnetuksi erään puolueen
johdossa. Eero Lapinleimu, samoin
kuin Timo Siukosaari muistelivat
lämmöllä eversti Jokipaltiota, joka
painotti, kuinka aina pitää olla
valmiina, tulkoon vihollinen sitten
kaakosta, idästä tai koillisesta.

Harri Äijälä kertoi, kuinka kerran
olivat rappaukset pudonneet katosta. Salamannopeasti kypärät päähän ja kun taisteluliivit lisättiin
päälle, ei tullut kylmä. Se oli kuumin
varustus! Juhani Nikkanen juonsi
juhlan ja kertoi, että luonnollisesti
Sotku on hetken kuluttua auki, vaikka alkuperäisestä rakennuksesta on
vain perustukset pusikossa jäljellä.

Kasarmin pihassa on hyvässä
tallessa 40-millinen Bofors ja
sisätiloissa it-konekivääri sekä
“Vekotin”, 20ITK740VKT. Näitä
Pirkanmaan Itkilta hoitaa kuin
omiaan. Sitähän ne ovatkin!

Dekati Oy toimii nykyisin kasarmissa ja kierroksella toimitusjohtaja Ville Niemelä esitteli
firmaansa ja kertoi, että hänen
isänsä palveli Vatialassa 61.

Kuin pisteenä iin päälle ulkokierros loppui
jyrkän rinteen alle Pitkäjärven rantaan, jossa
upeaksi kunnostettu sauna odotti kylpijöitä.

Soittokunta esitti Ilmatorjunnan
kunniaksi vielä Nuijamiesten
marssin.
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MERENKULKIJOIDEN KAUPUNKI
Lähes 400-vuotisen historiansa ajan Kokkola on
ollut yksi merkittävimmistä Pohjanlahden rannikon
kaupankäynnin keskuksista. Meren läheisyys on antanut nostetta sekä laivanrakennustaitojen kasvulle että hyödykkeiden maahantuonnin ja viennin
osaamisen karttumiselle Kokkolan seudulla. Vanhat

kaupankäynnin perinteet ovat yhä merkittävä osa
Kokkolan kaupunkikuvaa. Sen lisäksi, että Kokkolassa on runsaat mahdollisuudet shoppailla, tyydyttää kulttuurielämän laaja tarjonta aktiivisimmankin
nautiskelijan ja virkistäytymismahdollisuudet ovat
erinomaiset. Tule seikkailemaan Kokkolaan!

www.kokkola.fi

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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Kongsberg Defence Oy
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