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Sisällysluettelo

P

uolustusvoimien johtamis- ja hallintorakennetta muutettiin puolustusvoimauudistuksessa kenties merkittävimmin sitten toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Vähemmällä väellä ja
virtaviivaisemmalla organisaatiolla selviytyminen puolustusvoimille asetetuista tehtävistä on edellyttänyt myös perusteellista pohdintaa siitä, miten tämä haastava yhtälö pystytään tosiasiallisesti
ratkaisemaan. Toimintoja on puolustusvoimallisesti keskitetty ja käyttöön on otettu muitakin uusia
toimintamalleja ja -tapoja, joitakin epäolennaisia tehtäviä on myös karsittu, mutta osin on täytynyt
tunnustaa sekin tosiasia, että vähemmällä ei vaan saa aina enemmän. Tämä koskettaa jokaista puolustusvoimien noin 12 000 työntekijää erityisesti tukipalvelujen osalta, koska hallintohenkilöstön
vähentäminen lisäsi koko henkilöstön vastuita esimerkiksi matkapalveluissa ja tietojärjestelmissä.
Lisähaasteen puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoon on tuonut toimintaympäristömme
nopea muuttuminen pääosin Ukrainan kriisin johdosta. Se on nostanut esiin erityisesti sotaa alempiasteisemman konfliktin haasteet valtiojohdon päätöksenteolle ja asevoimien käytölle. Tämän
johdosta Suomen hyväksi havaittu valmiusjärjestelmä tarkistetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin valmiusvaatimuksiin. Muistaen lisäksi taustalla olevat maa-, meri- ja
ilmavoimien materiaali-investointien edellyttämät rahoitustarpeet mentäessä kohti 2020-lukua,
niin on varmaa, että tulevina vuosina vastuullista työtä ja mielenkiintoisia tehtäviä on runsaasti
tarjolla sekä aktiivipalveluksessa oleville että reserviläisille.
Puolustusvoimauudistuksen myötä myös ilmatorjunta-aselajissa on moni asia muuttunut tai
ne on järjestetty uudella tavalla, kuten koulutusorganisaatio, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä
doktriini. Koulutusorganisaation rungon muodostavat nyt joukkoyksiköt Panssariprikaatissa, Karjalan prikaatissa, Jääkäriprikaatissa ja Ilmasotakoulussa sekä Maasotakoulun Reserviupseerikoulun
tulipatteri. Ilmasotakoulun Koulutuskeskus on edelleen myös ilmatorjunnan aselajikoulu, mutta ilmatorjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnan ytimessä on nyt Maasotakoulun Maavoimien tutkimuskeskus. Todettakoon vielä, että maavoimat ja ilmavoimat ovat uudistaneet taistelutapansa
ja että ilmatorjunnan taisteluopissa painopiste on siirtynyt suojaamisesta tappioiden tuottamiseen.
Puolustusvoimauudistuksen rytmissä on toteutettu myös mm. yleisesikuntaupseerin tutkinnon
ja sotatieteiden kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelmien uudistamistyö. Ne ovat nyt osaamisperustaisia ja kandidaatin tutkinto on lisäksi koulutusohjelmapohjainen. Syksyllä 2015 aloittavan 102.
kadettikurssin ilmatorjuntakadetin opintojen osalta tämä tarkoittaa opiskelua noin 1½ vuotta Maanpuolustuskorkeakoulussa, ½ vuotta Maasotakoulussa ja 1 vuotta Ilmasotakoulussa. Kesällä 2015
alkava yleisesikuntaupseerikurssi 58 kestää runsaat 2 vuotta ja opiskelijat sille on valittu pääsykokeissa edellisenä vuonna. Tämän ensimmäisen uusimuotoisen yleisesikuntaupseerikurssin ilmatorjuntaupseerit ovat tällä kertaa jakaantuneet niin maa-, meri- kuin ilmasotalinjallekin, mutta pääosa
heistä opiskelee edelleen ilmasotalinjalla. On kuitenkin hyvä muistaa, että kurssin opetuksesta noin
85% on kaikille linjoille yhteistä.
Toivon, että vuosikirjan artikkelit auttavat sinua syventämään puolustusvoimauudistuksessa
muuttuneita asiakokonaisuuksia kuin myös toimintaympäristön nopeaan muutokseen johtaneita
syy-seuraussuhteita. Sen uskallan kuitenkin varmuudella sanoa, että artikkeleiden kirjoittajat ovat
huipputasoa. Teidän ansiostanne ilmatorjunta-aselajin 90-vuotispäivänä 1.7.2015 pystytään julkaisemaan jälleen laadukas vuosikirja, joka on järjestyksessään 22. Sydämellinen kiitos kaikille kirjoitustyöhön osallistuneille ja mieluisia lukuhetkiä.
Helsingissä 4.6.2015
Päätoimittaja
Everstiluutnantti		
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Ilmatorjunta-aselaji muutoksessa

≡≡ eversti ari grönroos

Puolustusvoimauudistuksen vaikutuksesta tapahtuvat muutokset ilmatorjunta-aselajissa ovat koulutusorganisaation ja tehtävien kannalta merkittäviä. Kun tarkastellaan viimeisen reilun vuosikymmenen aikana
tapahtuneita muutoksia puolustusvoimauudistuksen lisäksi, voidaan todeta aselajin käyneen läpi merkittäviä mukautustoimia. On vaikea kuvitella,
että nyt esitetyt muutokset olisivat viimeisiä pitkään aikaan. Tulevinakin
vuosina tulee tarkastella toimintaa ja materiaalista kehittämistä.
Ilmatorjunnan koulutusorganisaation muutos
2000-luvulla ennen puolustusvoimauudistusta

I

lmatorjunta-aselajin normaaliolojen
koulutusorganisaatio on muuttunut
merkittävästi 2000-luvulla jo ennen puolustusvoimauudistusta. Muutoksen aloittivat Varsinais-Suomen ilmatorjuntarykmentin ja Kymen ilmatorjuntarykmentin
lakkauttamiset vuonna 2002. Vuonna 1990
perustettu Kymen ilmatorjuntarykmentti tosin oli liitetty Reserviupseerikouluun
jo vuonna 1997, mutta Varsinais-Suomen
ilmatorjuntarykmentti oli itsenäinen joukko-osasto. Näiden lakkauttamisten seurannaisvaikutuksesta perustettiin 1.1.2003
Panssariprikaatiin Hämeen ilmatorjuntapatteristo ja Karjalan prikaatiin Salpausselän ilmatorjuntapatteristo. Lakkauttamiset
ja uusien joukkoyksiköiden perustaminen
juonsivat juurensa vuoden 2001 turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta.
8

Helsingin ilmatorjuntarykmentti lakkautettiin itsenäisenä joukko-osastona vuoden
2006 lopussa. Panssariprikaatiin perustettiin samalla nimellä ilmatorjuntakoulutusta antava joukkoyksikkö. Tässä yhteydessä lakkautettiin joukkoyksikkönä Hämeen
ilmatorjuntapatteristo. Sen lakkauttaminen
oli osa vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon toimeenpanoa.
Samassa toimeenpanoa koskevassa tiedotteessa annettiin velvoite Pääesikunnalle
1.9.2007 mennessä selvittää maavoimien
aselajikoulujen sekä meri- ja ilmavoimien
koulutusorganisaatioiden kehittämismahdollisuudet. Puolustusministeri päättikin
23.11.2006, että Hyrylässä toiminut Ilmatorjuntakoulu siirretään Tikkakoskelle ja
liitetään osaksi Ilmasotakoulua 1.1.2008
lukien. Tällä päätöksellä ilmatorjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminta ja palkatun
henkilöstön aselajikoulutus siirrettiin maavoimista ilmavoimiin.

Kuuden vuoden aikana toimeenpannut
kolmen itsenäisen joukko-osaston lakkautukset vaikuttivat erityisesti hallinnossa olleiden tehtävien määrään, mutta myös
varsinaiseen koulutusorganisaatioon. Ilmatorjunnalla oli vuoden 2002 kesällä
noin 20 kouluttavaa perusyksikköä. Vuoden 2003 alusta perusyksiköiden määrä
putosi 17:ään. Tehtäviä perusyksiköissä
oli noin 230. Vuoden 2007 alusta perusyksiköiden määrä putosi 13:en ja tehtäviä
väheni noin 50. Tutkimus- ja kehittämisosastolla Ilmatorjuntakoulussa oli noin
kymmenen tehtävää. Henkilöstöä lisättiin
vuoteen 2008 mennessä siten, että Ilmasotakoululle siirtyi 16 tutkimus- ja kehittämistehtävää henkilöineen. Vuoteen 2015
tultaessa Ilmasotakoulu keskittyi entistä
enemmän päätehtäväänsä ja ilmatorjunnan tutkimus- ja kehittämistehtävät lak-

kautettiin tai kohdennettiin muuhun tarkoitukseen. Ilmasotakouluun liittämisen
yhteydessä mukana tulleista 34 tehtävästä
on jäljellä 13.

Puolustusvoimauudistuksen
vaikutus ilmatorjunnan
koulutusorganisaatioon ja
tehtäviin
Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanossa ulospäin näkyvin muutos ilmatorjunta-aselajissa oli vuoden 2014 lopussa
tapahtunut Lapin ilmatorjuntarykmentin
lakkauttaminen. Osana Jääkäriprikaatia
Rovaniemelle jäi ilmatorjuntakoulutusta
antavana joukkoyksikkönä Rovaniemen
ilmatorjuntapatteristo. Patteristossa on
yksi ilmatorjuntakoulutusta antava perusyksikkö.

Ilmatorjunnan koulutusorganisaation muutos 2000-luvulla.
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Henkilöstömäärältään vähäinen, mutta
aselajin kannalta tärkeä muutos oli Maasotakoulun Maavoimien tutkimuskeskuksen organisaatioon perustetut kolme ilmatorjunnan tutkijaesiupseerin tehtävää.
Kaksi näistä tehtävistä on Maataistelukeskuksessa ja yksi Tutkimus- ja kehittämisosastolla. Maasotakoulun vanhimman
ilmatorjunta-aselajin tutkijaesiupseerin
tehtävänä on koordinoida ilmatorjunnan
tutkimusta puolustusvoimissa Maavoimien esikunnan ohjaamana. Tällä toimenpiteellä alettiin korjata viimeisten vuosien
aikana tapahtunutta ilmatorjunnan tutkimus- ja kehittämisresurssien merkittävää
vähenemistä.
Ulospäin näkyvä muutos tapahtui
myös Reserviupseerikoulun liittämisessä
vuoden 2015 alusta osaksi Maasotakoulua.
Vuoden 2014 syksyllä tulevaa muutosta
ennakoitiin siten, että RUK:n Ilmatorjun-
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tapatteri lakkautettiin ja siellä annettava
ilmatorjuntakoulutus siirrettiin toteutettavaksi perustettuun Tulipatteriin. Tulipatterissa annetaan ilmatorjuntakoulutuksen
lisäksi kenttätykistön ja kranaatinheittimistön tuliasemakoulutusta.
Eri organisaatiotasoilla ilmatorjuntatehtävät vähenivät osana puolustusvoimien
tehtävien vähenemistä. Jäljelle jääneiden yksittäisten tehtävien läpikäyminen ei
tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista, mutta merkittävinä toimijoina ilmatorjunnan kannalta on mainittava Maa-,
Meri- ja Ilmavoimien esikunnat sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitos.
Ilmatorjuntakoulutusta antavilla joukko-osastoilla on pääkoulutuspaikkavelvoite, joka on sidottu tiettyyn ilmatorjunnan
johtamis- tai asejärjestelmään. Pääkoulutuspaikkavelvoite antaa kyseiselle joukkoosastolle valtakunnallisen vastuun määrite-

tyn järjestelmän ja yksikkötyypin osalta.
Keskeisinä tehtävinä ovat koulutuksen
kehittäminen, taktisen ja taisteluteknisen
käytön kehittäminen, käsikirjojen ja varomääräysten laatiminen, kokoonpanojen
ja varustuksen suunnittelu sekä valtakunnallinen asiantuntijatuki. Ilmatorjunnan
pääkoulutuspaikat vastuujärjestelmittäin
ovat:
Ilmasotakoulu
Koulutuskeskus
- JOKE06 ja ilmatorjunnan lentolaitteet
Panssariprikaati
Helsingin ilmatorjuntarykmentti
- ITO12, JOKE11, JOKE12, MOSTKA95M,
MOSTKA87M, 35ITK88 ja TJL97SFM
ja ITPSV90
Karjalan prikaati
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
- ITO05, ITO05M, ITO15, 23ITK95
Jääkäriprikaati
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo
- ITO90M ja 23ITK61
Puolustusvoimauudistuksessa joukkotuotantokapasiteetti mitoitettiin vastaamaan
sodan ajan joukkomäärää ja joidenkin joukkojen tuotantorytmiä hidastettiin. Ilmatorjunnan osalta tämä tarkoitti sitä, että perusyksiköiden määrä laski kahdeksaan. Tehtäviä perusyksiköissä on noin 130.

Suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon muutokset

Ilmatorjunnan koulutusorganisaatio vuodesta 2015 alkaen.
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Puolustushaarojen materiaalilaitosten yhdistäminen Pääesikunnan alaiseksi Puolustusvoimien logistiikkalaitokseksi muodosti puolustusvoimiin yli 2300 henkilön
vahvuisen organisaation. Puolustusvoi-

mien hallintonormissa Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen tehtäväksi on määritetty ”kaikissa valmiustiloissa ja kaikissa
toimintaympäristöissä luoda edellytykset
suorituskykyjen käytölle ja operaatioiden
toimeenpanolle sekä ylläpitää ja palauttaa
joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyky sekä materiaalin käyttökelpoisuus”.
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
Järjestelmäkeskuksen järjestelmäosastoilla
on puolustusvoimien järjestelmien järjestelmä- ja elinjaksovastuu. Ilmatorjuntajärjestelmien osalta asejärjestelmien vastuu
on Järjestelmäkeskuksen maajärjestelmäosastolla ja johtamis- sekä viestijärjestelmien vastuu on Järjestelmäkeskuksen
tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäosastolla. Nämä vastuutahot kokoavat
ja laativat tilannekuvan, sekä raportoivat
vastuulleen asetettujen ilmatorjuntajärjestelmien osalta vaatimusten saavuttamisesta ja resurssien käytöstä Maavoimien
esikunnalle.
Ilmatorjunnan hankkeet on uudelleenorganisoitu puolustusvoimien hankerakenteen muutoksen yhteydessä. Ilmatorjunnan
tarkastajalla on edelleen keskeinen vastuu hankkeiden ohjauksessa ja suorituskykyvaatimusten asettamisessa sekä niiden
täyttymisessä kehittämisohjelmien omistajien vaatimusten mukaisesti. Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa hankinnoista
asetettujen vaatimusten mukaisesti. Vuoropuhelun on oltava jatkuvaa ilmatorjunnan
tarkastajan, hanke- ja projektipäälliköiden,
sekä hankkeessa mukana olevien muiden
henkilöiden välillä.
Vuoden 2015 alusta siirryttiin puolustusministerin päätöksellä Maa- ja Merivoimien kunnossapidon kehittämisessä
strategiseen kumppanuuteen Millog Oy:n
11
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kanssa. Suorituskyvyn ylläpidossa puolustusvoimien strategisella kumppanilla
Millogilla on päävastuu kunnossapidon
toteutuksesta.
Ilmatorjuntajärjestelmien kunnossapidossa tulee huomioida muut kansalliset sekä kansainväliset yhteistyötahot ja
sopimuskumppanit. Millog vastaa järjestelmien kunnossapitoon liittyvästä
varaosatarvesuunnittelusta, varaosapalvelusta, varaosien varastoinnista, varaosavarastojen seurannasta ja raportoinnista
sekä varaosien täydennyksistä sovitussa
laajuudessa. Millog vastaa vuosityösuunnittelusta, johon ilmatorjuntajärjestelmien
tukipalvelut suunnitellaan palvelutarvekartoituksen yhteydessä joukko-osastojen
toimesta. Millog tuottaa järjestelmätilannekuvaan ilmatorjuntajärjestelmien todendenmukaisen teknisen tilannekuvan.
Maavoimissa valittu kehittämisvaihtoehto tarkoittaa sitä, että Maavoimien
joukko-osastojen varuskuntakorjaamot
siirrettiin Millogille ja samalla tehtäväkokoonpanoissa olleet kunnossapitokeskukset lakkautettiin. Uudelleenjärjestelyssä
Millogille siirtyi liikkeenluovutuksena
Maavoimien materiaalin kunnossapitotehtävissä olevaa henkilöstöä. Maavoimien joukko-osastoihin jäi 74 tehtävää
yhteensä lähes 400:sta kunnossapidon
tehtävästä. Ilmatorjunnan johtamis- ja
asejärjestelmien kunnossapidon tehtäviä
edellä mainitusta 74:stä on 22. Tehtävät
on kohdennettu seuraavilla periaatteilla:
- Tehtävät palvelevat ensisijaisesti kunnossapidon joukkotuotantoa ja joukkoosaston käyttöhuoltoa.
- Tehtävät tulee sijoittaa mahdollisimman
lähelle tuen tarvitsijaa.
- Sellaiset tehtävät, jotka tukevat ainoas12
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taan yhden perusyksikön toimintaa, tulee
sijoittaa pääsääntöisesti kyseiseen perusyksikköön.
- Mikäli tehtävällä tuetaan useamman perusyksikön toimintaa, tehtävä tulee sijoittaa pääsääntöisesti huoltopataljoonaan tai
huoltokeskukseen.
Uudessa toimintatavassa Maavoimien esikunta suorituskykyvastuullisena määrittää ilmatorjuntajärjestelmien kunnossapidon tärkeysjärjestyksen sekä käskee käyttövarmuusvaatimukset ja käyttöprofiilin.
Joukko-osastot ilmoittavat osana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen palvelutarvekartoitusta joukkotuotannossa ja
muussa koulutuksessa tarvitsemansa materiaalin ja milloin sen on oltava käytössä. Maavoimien joukko-osastot vastaavat kenttähuollon kunnossapitojoukkojen
joukkotuotannosta, materiaalin käyttöhuollon sisäisestä ohjauksesta, koulutuksesta ja käyttöhuollosta. Ilmatorjuntakoulutusta antavien joukko-osastojen ilmatorjuntaan osoitetun kunnossapidon tulee
ensisijaisesti tukea ilmatorjunnan joukkotuotantoa ja toissijaisesti joukko-osastojen
käyttöhuoltoa.

Ilmatorjunnan taistelun
muutokset
Maavoimien taistelutavan muutokseen liittyen on tarkasteltu myös ilmatorjuntajoukkojen taistelua. Keskeisinä muutokseen
vaikuttavina tekijöinä ovat edellä todetun
taistelutavan muutoksen ohella joukkojen
määrän väheneminen sekä ilmatorjunnan
suorituskykyjen muutos.
Ilmatorjuntajoukkoja käytetään Pääesikunnan käskemän sotajaotuksen mukaisesti

kaikissa puolustushaaroissa. Puolustushaarat suunnittelevat johdossaan olevien ilmatorjuntajoukkojen käytön ja johtavat niitä
komentajien vaatimusten mukaisesti ottaen
huomioon ilmapuolustuksen kokonaisuuden ja tulenkäytön optimoinnin.
Ilmatorjuntajoukkojen keskeisin tehtävä on tuottaa vastustajan ilma-aseelle
huomattavat tappiot heti taistelujen alettua. Ilmatorjuntajoukkojen käytön painopisteen on oltava alueilla, joilla taistelevat
joukot ovat toimintansa vuoksi erityisen
alttiita ilmatoiminnalle, ajan tai alueen
suhteen hävittäjätorjunnan ulkopuolella,
tai joiden alueilla on kriittisiä kohteita tai
toimintoja.
Ilmatorjunnan yleiset taktiset periaatteet ovat aktiivinen ja päättäväinen toiminta, yllätykseen pyrkiminen, olosuhteiden ja
maaston hyväksikäyttö, voimien vaikutuksen keskittäminen, voimien taloudellinen
käyttö sekä vaikutusperusteinen operointi.
Aktiivisella ja päättäväisellä toiminnalla tarkoitetaan ilmatorjunnan liikkuvaa
ja määrätietoista käyttöä aloitteen tempaamiseksi ja käsketyn loppuasetelman saavuttamiseksi. Ilmatorjuntajoukkojen on
hakeuduttava tilanteisiin, joissa tappioiden
tuottaminen on tehokkainta. Aktiivisuus
edellyttää selkeitä johtosuhteita ja tehtäviä
sekä hyvää tilannetietoisuutta niin omien
kuin hyökkääjän joukkojen toiminnasta.
Liikkuva käyttö luo perustan yllätykseen.
Yllätykseen pyrkiminen tarkoittaa
oman toiminnan salaamista, harhauttamista
sekä ilmatorjunnan liikkuvaa ja monipuolista käyttöä. Käyttämällä eri joukkotyyppejä samalla alueella hyödynnetään erilaisten asejärjestelmien ja sensorien suorituskyky ja vähennetään hyökkääjän häirinnän
vaikutusta. Yllätys on ilmatorjunnan tehokkain tapa aloitteen tempaamiseen.

Olosuhteiden ja maaston hyväksikäyttö
tarkoittaa toimintaympäristön tuntemista ja taistelutilan suunnitelmallista valmistelua vaihtoehtoisiin tilanteisiin. Taistelutilan valmistelussa korostuu kaikkien
joukkojen osalta ilmasuojelun merkitys ja
ilmatorjuntajoukkojen osalta tuli- ja viestiasemien sekä johtamisyhteyksien valmistelu.
Voimien vaikutuksen keskittäminen
tarkoittaa ilmapuolustuksen eri elementtien
optimoitua käyttöä, painopisteen muodostamista, varautumista yllättäviin tilanteisiin
valmistautumistehtävillä sekä painopisteen
oikea-aikaista muuttamista. Ilmatorjunnan painopiste voidaan muodostaa määrällisesti, laadullisesti, taisteluvaiheeseen
tai alueeseen sitoen. Voimien vaikutuksen
keskittäminen edellyttää hyvää tilannekuvaa sekä yhteistoimintaa ilmapuolustuksen
eri elementtien ja muiden omien joukkojen
kanssa.
Voimien taloudellisella käytöllä tarkoitetaan resurssien käytön optimointia
suhteessa vallitsevaan tilanteeseen. Ilmatorjuntajoukkojen tehtäviä ja toimintaalueita on kyettävä muuttamaan tilanteen
muuttuessa.
Vaikutusperusteisella operoinnilla tarkoitetaan merkittävien tappioiden tuottamista hyökkääjän ilma-aseelle. Tappioiden
tuottamisella hyökkääjä pakotetaan reagoimaan, muuttamaan toimintatapojaan
ja suunnittelemaan toimintansa uudelleen.
Tappioiden tuottamisella kulutetaan hyökkääjän voimaa, heikennetään edellytyksiä
jatkaa operaatioita sekä rikotaan taistelujärjestystä ja taistelusuunnitelmaa.
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Ilmatorjuntajärjestelmän
määrittely
Ilmatorjunnan johtaminen jaetaan taktiseen ja tulenkäytön johtamiseen. Ilma-torjunnan taktinen johtaminen on joukkojen
käyttöä käskemällä niille tehtävät, toiminta-ajatus, johtosuhteet ja muut suunnitteluun sekä suunnitelman toimeenpanoon
sisältyvät asiat. Se on myös tilanteenmukaista yhteydenpitoa ja joukkojen toiminnan ohjaamista. Ilmatorjunnan tulenkäytön johtaminen on tulenkäytön perusteiden
käskemistä, tunnistetun ilmatilannekuvan
muodostamista ja jakamista sekä tulenkäyttöä ohjaavien käskyjen antamista ja
välittämistä. Ilmatorjunnan taktiset tehtävät ja tulitehtävät on käsitteinä yhdistetty
ilmatorjunnan tehtäviksi. Niitä ovat tappioiden tuottaminen, suojaaminen, taistelun
johtaminen ja lentotoiminnan häirintä.
Ilmatorjuntajoukoissa taktinen johtaminen ja tulenkäytön johtaminen
yhdistyvät ilmatorjunnan taistelun johtamiseksi. Ilmatorjunnan taistelun johtaminen on ilmatorjuntajoukon johtamista
kokonaisuutena ja se jakaantuu tilannekuvan, tulenkäytön, taistelutekniikan ja
taistelun tuen toimintoihin, niiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. Taistelun johtamisen päämääränä on ilmatorjuntajoukon
tehtävän täyttäminen.
Tilannekuva muodostuu maa-, merija ilmatilanteesta, olosuhdetiedoista sekä
omien joukkojen tilanteesta. Toiminnallisesti se jakaantuu tilannekuvan muodostamisen, ylläpitämisen, täydentämisen
sekä jakamiseen. Tilannekuvan perusteella
annetaan ilmatorjuntajoukoille ennakkovaroitus ja maalinosoitus sekä mahdollistetaan ilmatorjuntajoukkojen tehokas käyttö
taistelualueella.
14
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Tulenkäyttö sisältää ilmatorjuntayksiköiden tulenkäytön perusteiden laatimisen ja
käskemisen sekä reaaliaikaisen tulenjohtamisen ja tulitoiminnan. Ilmatorjunnan
tuliyksiköiden tulenjohtamisessa ja tulitoiminnassa tarvittavat perusteet laaditaan
ja käsketään ilmatorjunnan johtoportaassa
tai johtopaikalla.
Taistelutekniikka muodostuu taisteluasematiedustelusta ja -valmisteluista, siirroista ja asemanvaihdoista, ryhmittymisestä ja irtautumisesta, sekä itse taistelutoiminnasta. Yleisistä taktisista periaatteista johdetut ilmatorjunnan taistelun
toteutusperiaatteet ovat aktiivisuus ja tavoitteellisuus, monipuolisuus, ennakointi,
synkronointi, ketteryys ja vaikutuskeskeisyys. Taistelun toteutusperiaatteita noudattamalla mahdollistetaan suorituskyvyn
optimoitu käyttö.
Taistelun tuki muodostuu huollon eri
alojen osa-alueiden toimenpiteistä, tiedonsiirrosta sekä johtamispalveluista. Taistelun tuella mahdollistetaan osaltaan johtamistoiminta sekä ylläpidetään ilmatorjuntajoukkojen suorituskyky.
Aselajitoimintojen lisäksi ilmatorjunnan resurssien tehokkaan ja koordinoidun käytön sekä oman toiminnan jatkuvan
kehittämisen edellytyksenä on eri organisaatiotasoilla tapahtuva yhteistoiminta,
suunnittelu, analysointi ja raportointi.

Ilmatorjunnan suorituskykyjen kehitysnäkymiä
Ilmatorjunnan kalusto on iältään hyvin
vaihtelevaa. Johtamisjärjestelmiä ja niihin
kuuluvia sensoreita päivitetään aika ajoin
vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä
ja muuttuvia tietoteknisiä ratkaisuja. Uusi-

en ilmatorjuntaohjusyksiköiden (ITO12,
NASAMSII-FIN ja ITO15, Stinger) suorituskykyjä ollaan vasta rakentamassa. Ilmatorjuntaohjus 90M (Crotale NG) -järjestelmät on modifioitu 2010-luvun alussa. Ilmatorjuntaohjus 05 (ASRAD-R/
RBS70) ja 05M (RBS 70) -järjestelmät
on hankittu noin kymmenen vuotta sitten.
Uutta tykkikalustoa ei ole hankittu vuosikymmeniin. Viimeisimmät varsinaiset
suorituskyvyn lisäykset olivat 23ITK61:n
pienen erän modifiointi, sekä 35ITK88 tulenjohtolaitteiden (TJL 97SFM) modifiointi/uusiminen noin 20 vuotta sitten. Ilmatorjuntapanssarivaunu 90:n (Marksman) alustat vaihdetaan Leopard 2A4:ään,
mutta asejärjestelmä pysyy samana.
Useasta eri osajärjestelmästä koostuvien ase- ja johtamisjärjestelmien elinjaksoja on vaikea yksiselitteisesti laskea
ja määrittää. Syitä vanhenemiselle saattavat olla esimerkiksi alustan ikääntyminen,
varaosien ja komponenttien saatavuus,
ohjuksien moottoreiden ruudin tai hakupäiden vanheneminen, ammusten ruudin
vanheneminen, optroniikan kuluminen ja
niin edelleen. Järjestelmien sisältämät tietotekniset ratkaisut voivat myös olla vaikeasti korvattavissa. Varaosien hankinta
esimerkiksi 1980- tai 90-luvun tietokoneeseen voi olla, jos ei nyt aivan mahdotonta,
niin ainakin hankala toteuttaa. Järjestelmän tai sen osan voidaan yksinkertaistaen
katsoa olevan vanhentunut, jos sillä ei enää
saavuteta edes kohtuullisesti sitä suorituskykyä johon se oli mitoitettu tai jos siitä
tulee käyttäjälleen vaarallinen.
Tämän hetken käytössä olevan tiedon
mukaan ilmatorjuntajärjestelmistä vanhenevat 2020-luvulla eri syiden vuoksi ITO90M, 35ITK88 ja 23ITK61:n eri
versiot. Nämä asejärjestelmät edustavat

lukumääräisesti isointa osaa käytössämme
olevista ilmatorjunta-aseista. Niiden tuottama suorituskyky on myös merkittävä.
Tällä hetkellä rakennettavat ja viime
aikoina rakennetut ilmatorjunnan suorituskyvyt eivät kykene korvaamaan 2020luvulla elinjaksonsa päähän tulevia järjestelmiä. Korvaamista ei pidä ajatella
”yksikkö-yksiköstä” -periaatteella, vaan
uhkalähtöisesti ilmatorjunnan roolin ja
tehtävien mukaisesti osana joukkojen ilmatorjuntaa ja ilmapuolustusta.
Aselajissa on tällä hetkellä käynnissä tutkimuskokonaisuus, jolla selvitetään
millainen ilmatorjuntajärjestelmä puolustusvoimilla tulisi olla 2020-luvulla. Tutkimus liittyy kiinteästi kokonaisuuteen,
joka käsittelee ilmapuolustuksen roolia
kokonaismaanpuolustuksessa ja sille asetettavia suorituskykyvaatimuksia. Maasotakoulun johdolla tarkastellaan erilaisia
ratkaisumahdollisuuksia ja tuotetaan ratkaisuesityksiä ilmatorjunnan kehittämiseksi. Ratkaisumahdollisuuksia tarkastellessa
tulee ottaa huomioon Suomessa olemassa olevien järjestelmien elinjaksojen jatkamismahdollisuudet, hankittavissa olevat
ilmatorjuntajärjestelmät, uudet teknologiat ja niiden käyttömahdollisuudet ja niin
edelleen. Lopputuloksen tulisi vastata
kysymykseen ”miten ja millä järjestelmillä ilmatorjunta olisi kustannustehokkaimmin toteutettavissa 2020-luvulta eteenpäin
osana ilmapuolustusta ja joukkojen ilmatorjuntaa”.
Tuottipa tutkimus millaisen lopputuloksen tahansa, on puolustusvoimien
suorituskykyjen kehittämisen oltava tasapainoista ja palveltava määritettyä puolustusjärjestelmää ja sen tavoitetilaa. Ennen
tutkimuksen valmistumista ei ole rakentavaa lähteä ”maalailemaan” lopputulosta.
15
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Kokemuksen perusteella kuitenkin voi todeta, että lähes varmaa on ilmatorjunnan
tarve tulevienkin vuosikymmenten taistelukentillä ja että kehittämiseen sekä ylläpitämiseen osoitettavat resurssit ovat tiukalla.

Päätäntä
Ilmatorjunta-aselajin koulutusorganisaatiossa on tapahtunut mittavia ja vaikutukseltaan merkittäviä muutoksia ennen puolustusvoimauudistustakin. Muutoksissa
aselajin henkilöstömäärä on toistuvasti
vähentynyt. Tällä on luonnollisesti vaikutuksia rauhan ajan koulutuskapasiteettiin,
mutta myös sodan ajan ilmatorjuntayksiköiden kokoonpanoihin sijoitettavissa
olevan kantahenkilökunnan määrään. Kehittyneet ase- ja johtamisjärjestelmät vaativat käyttäjiltään entistä enemmän sellaista osaamista, mitä ei varusmies- ja reserviläiskoulutuksella välttämättä kyetä
tuottamaan ja ylläpitämään. Asevelvollisuusarmeijan ollessa kyseessä jää päävastuu järjestelmien suorituskyvyn käytöstä kuitenkin jatkossakin osaavan reservin
harteille.

Ilmatorjunta-aselaji muutoksessa

Osaavien käyttäjien lisäksi tulee kaluston olla käyttökuntoista. Kunnossapidon
tulee tuottaa aselajille sellainen valmius,
että normaaliolojen ja poikkeusolojen toiminta on mahdollista. Koulutustehtäviin
tarvitaan tietty määrä erilaisia järjestelmiä, joiden on oltava koko ajan kunnossa. Materiaalisen valmiuden on vastattava
myös siihen, että sodan ajan joukoille on
osoittaa toimivat ja suorituskykyiset järjestelmät. Kunnossapidon velkaa ei kriisitilanteessa todennäköisesti ole aikaa maksaa takaisin.
Toimivat ja suorituskykyiset järjestelmät osaavien käyttäjien käsissä mahdollistavat ilmatorjuntajoukkojen taistelun,
jonka päämääränä on heikentää vastustajan ilma-aseen voimaa. Tämä toteutetaan
tuottamalla hyökkääjälle mahdollisimman
suuret tappiot heti taistelujen alettua.
Ilmatorjunnan merkitys taistelukentällä tulee säilymään. Suorituskyvyllä
kyetään pitämään yllä jatkuvaa korkeaa valmiutta toimia ilma-asetta vastaan ja
siten mahdollistaa muiden joukkojen taistelu. Toivottavasti ensi vuosikymmenellä löytyy resursseja korvata mahdollisesti
elinkaarensa päähän tulevia järjestelmiä
ja siten säilyttää uhkaa vastaava ilmatorjunnan suorituskyky.
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Maavoimat puolustusvoimauudistuksen
jälkeen
≡≡ kenraaliluutnantti seppo toivonen

Puolustusvoimauudistuksessa Maavoimien organisaatio ja toimintatavat muuttuivat, mutta perustehtävät säilyivät ennallaan. Puolustusvoimauudistus loi edellytyksiä puolustushaaran suorituskyvyn turvaamiselle
tulevaisuudessa. Maavoimien muuttuessa, on myös Suomen turvallisuusympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Euroopan turvallisuuskehitys on poikennut pitkään jatkuneelta vakauden ja yhteystyön uraltaan.
Ukrainan kriisi on palauttanut keskusteluun etupiirit ja voimapolitiikan.
Myös Maavoimissa on jouduttu arvioimaan uudella tavalla nopeasti
kehittyvän, alueellisesti rajoittuneen kriisin mahdollisuutta ja vaikutuksia omiin suorituskykyihin ja toimintatapoihin.
Puolustusvoimauudistuksen kokonaisuus

P

uolustusvoimien rahoitus kääntyi laskuun vuonna 2012, mutta tarve puolustusvoimien uudistamiselle oli tunnistettu jo aikaisemmin. Puolustusmenoihin
kohdistuvat leikkaukset kuitenkin korostivat uudistamistoimenpiteiden kiireellisyyttä. Uudistukseen johtaneita muita
syitä olivat yleinen kustannusten nousu,
materiaalin vanheneminen ja koulutettavien ikäluokkien pieneneminen. Näiden
kaikkien tekijöiden yhteisvaikutuksesta
puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan
rakenteita päätettiin uudistaa siten, että
tämän vuoden alusta lukien uudistuksen
peruspalaset ovat olleet paikoillaan.
Puolustusvoimauudistuksen arvioinnissa on usein noussut pääosaan rauhan ajan
toimintojen tarkastelu. On kuitenkin syytä
painottaa sitä, että muutosten suunnittelus18

sa keskeisenä perustana olivat sodan ajan
joukkorakenne ja sen tuottamisen edellyttämät vaatimukset puolustusvoimien rauhan ajan rakenteelle.
Puolustusvoimauudistuksen perustavoitteena oli varmistaa puolustusvoimien edellytykset täyttää tehtävänsä ja ylläpitää Suomen sotilaallinen puolustuskyky 2020-luvulla. Uudistuksen lähtökohtia olivat puolustusvoimien lakisääteisten
tehtävien säilyminen, yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusratkaisu
sekä koko maan puolustaminen.
Tavoitteena oli sopeuttaa puolustusvoimien koko ja toiminta tasapainoon
rahoituksen ja pienenevän palveluskelpoisen ikäluokan koulutustarpeen kanssa.
Käytännössä tämä tarkoitti rakenteen ja
toimintatapojen uudistamista supistamalla puolustusvoimien kokoa, vähentämällä
johtamistasoja, uudelleen järjestelemällä
logistiikkaa ja palveluja sekä poistamal-

la päällekkäisyyksiä ja yhtenäistämällä toimintatapoja.
Rahoituksen tasapainottamisessa lähtökohtana käytettiin niin sanottua kolmannesajattelua, jonka mukaisesti puolustusmenojen tulee jakautua tasaisesti materiaalisen valmiuden ylläpidon ja kehittämisen,
kiinteiden henkilöstömenojen sekä toiminnan välillä. Keskeinen tavoite oli myös
puolustusvoimien toiminnan tason palauttaminen tämän vuoden alusta lukien.

Maavoimien uusi rakenne
ja uudet toimintatavat
Puolustusvoimauudistuksen myötä Maavoimien rakenne suoraviivaistui. Uusi organisaatio mahdollistaa Maavoimien keskittymisen päätehtäviinsä, eli maapuolustukseen ja sen valmisteluihin, muiden
viranomaisten tukemiseen sekä osallistumiseen sotilaalliseen kriisinhallintaan.
Varusmiehet (v 2015) 20 340
Reserviläiset (v 2015) 21 300
- KH-koulutetut
12 000
- PVVEH-koulutetut
1 800
- MPK:lta tilatut
7 500

Merkittävä muutos on ollut johtamisrakenteen madaltuminen sotilasläänien lakkauttamisen myötä. Matalampi johtamisrakenne on vahvistanut maavoimien esikunnan merkitystä operatiivisena johtoportaana sekä suorituskykyjen käyttäjänä.
Nyt joukko-osastot ovat suoraan maavoimien komentajan alaisuudessa.
Maavoimien joukko-osastojen määrän
väheneminen lakkauttamisten ja yhdistämisten vuoksi on vaikuttanut siihen,
että merkittävä osa Maavoimien joukkoosastoista on kasvanut kooltaan ja jatkanut toimintaansa kahdella tai useammalla
paikkakunnalla. Vuoden 2015 alusta alkaen Maavoimat on koostunut Maavoimien
esikunnasta, kahdeksasta joukko-osastosta sekä joukko-osastojen alaisuudessa toimivista 12 aluetoimistosta alla olevassa
kuvassa esitetyn mukaisesti.
Alueellisten johtoportaiden tehtävien siirtoa joukko-osastoille voidaan pitää
suorastaan historiallisena rauhan ajan
Palkattu henkilöstö:
- Sotilashenkilöstö
- Upseerit
- Erikoisupseerit
- Opistoupseerit
- Aliupseerit
- Siviilit		

Yhteensä

3 490
1 400
150
920
1 000
770

4 260

Maavoimat 2015
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rakenteen muutoksena. Vaikutus joukkoosastoihin on ollut suuri. Niiden tehtäväkenttä on laajentunut, sillä joukko-osastoissa yhdistyvät nykytilanteessa sekä
paikallisen että alueellisen tason tehtävät, joukkotuotanto, operatiivinen vastuu,
liikekannallepanon järjestelyt ja viranomaisyhteistyö. Uusien aselajien liittäminen esimerkiksi Porin prikaatiin ja Jääkäriprikaatiin mahdollistaa aselajien luontevan yhteistoiminnan.
Ensimmäisen puolen vuoden aikana
tehtyjen havaintojen perusteella Maavoimien rakenne täyttää sille asetetut tavoitteet ja sitä kautta on saavutettu myös
rakenteelliset säästövaatimukset. Yhden
johtamistason poistaminen on parantanut
Maavoimien esikunnan tilannekuvaa ala-

Maavoimat puolustusvoimauudistuksen jälkeen

johtoportaidensa tilanteesta ja lyhentänyt
johtamisjännettä. Merkittäviä ydintehtävien toteuttamiseen vaikuttavia haasteita
ei ole havaittu. Uuden rakenteen voidaan
todeta vastaavan koulutettavien määrää
sekä Maavoimien toiminnan ja joukkotuotannon tarpeita.

Maavoimat osana
kokonaisuutta
Sotilaallisen voiman käyttö sekä sen edellyttämien valmiuksien luominen ja ylläpito ovat puolustusvoimien ydintoimintaa. Puolustushaarojen merkitys on tässä
keskeinen, ja sen vuoksi niiden on voitava keskittyä nimenomaan ydintoimintan-

Puolustusvoimien ydin- ja tukitoimintojen muodostama kokonaisuus.
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sa toteuttamiseen. Puolustusvoimien uudistetussa organisaatiossa logistinen tuki
ja keskeisimmät palvelut toteutetaan puolustusvoimallisin ratkaisuin, käytännössä
organisoituna pääesikunnan alaisiksi laitoksiksi. Tätä puolustusvoimauudistuksen
suunnittelua ohjannutta ajattelua on havainnollistettu kuvassa.
Sotilaallisen maanpuolustuksen ydin
rakentuu puolustusvoimain komentajan,
Pääesikunnan, johtamisen, tiedustelun sekä
puolustushaarojen muodostamasta kokonaisuudesta. Ydintoimintojen toteuttamista tukevat yhteinen logistiikka ja yhteiset
palvelut, joiden kautta kokonaisuuteen liitetään strategiset kumppanit sekä muut
ulkoiset palveluiden tuottajat. Tämä periaate säilyy lähes muuttumattomana myös
poikkeusoloissa, jolloin korostuvat kyky
puolustusvoimien yhteisoperaatioihin sekä
kaikkien voimavarojen ja tuen yhteisvaikutus. Maavoimat on osa tätä kokonaisuutta, ja on tärkeää, että se voi toiminnassaan
nojata vahvaan ilmapuolustukseen ja meripuolustukseen sekä yhteisiin johtamisen,
logistiikan ja vaikuttamisen suorituskykyihin. Tämän kokonaisuuden kautta muodostuu Suomen puolustuksen ennaltaehkäisevä
vaikutus, jota tulee kehittää turvallisuusympäristön muuttuessa.
Puolustusvoimauudistuksen myötä syntyneet uudet organisaatiot ovat Maavoimille tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka
tuottavat sille palveluita. Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana Maavoimien
esikunta on tehnyt aktiivista yhteistyötä
uuden tukiverkoston kanssa. Tavoitteena on
ollut uusien toimintatapojen omaksuminen
sekä tarpeiden ja mahdollisuuksien rakentava yhteensovittaminen.
Puolustusvoimauudistuksen myötä rakentunut palveluverkosto on vaikuttanut

myös henkilöstön työtehtäviin. Uudistuksessa koettiin välttämättömäksi uudistaa
palvelujen järjestelyä ja toimintamalleja
sekä hyödyntää mahdollisimman hyvin
toiminnanohjauksen tietojärjestelmän
(PVSAP) tarjoamia mahdollisuuksia. Maavoimien henkilöstön näkökulmasta tämä
on tarkoittanut uudenlaisten toimintatapojen omaksumista. Jokaisen työntekijän on
täytynyt opetella käyttämään tietojärjestelmiä oman tehtävänsä edellyttämässä
laajuudessa, mikä on ollut edellytys sille,
että puolustusvoimissa ei tehdä päällekkäistä työtä.

Laatu ohjaa koulutuksen
ja harjoitustoiminnan
suunnittelua
Uudistuksen lähtökohtana ollutta yleistä asevelvollisuutta on kehitetty. Keskeinen kehityksen kohde on ollut varusmiesten kouluttajamäärän lisääminen. Tällä on
pyritty varusmieskoulutuksen laadun varmistamiseen. Maavoimissa on saavutettu
tavoiteltu taso 2,5 kouluttajaa peruskoulutuskauden joukkuetta kohden. Muutosta voidaan pitää merkittävänä, sillä ennen
uudistusta vastaava luku oli 1,7.
Varusmieskoulutuksen kehittämiseksi
Maavoimiin ollaan hankkimassa lisää kaksipuoleisia simulaattorijärjestelmiä (KASI).
Tulevaisuudessa lähes jokaisella joukkoosastolla on käytössään KASI -järjestelmä.
Simulaattoreiden lisääminen mahdollistaa
suurempien joukkokokonaisuuksien harjoittelun simulaattoriympäristössä.
Koulutukseen liittyy keskeisesti puolustusvoimauudistuksen tavoite toiminnan
tason palauttamisesta. Tämä näkyy selvimmin harjoitusmäärien nousuna uudis21
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tusta edeltäneisiin vuosiin verrattuna.
Vuoden 2015 aikana Maavoimat palauttaa toimintansa puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen kannalta riittävälle
tasolle. Varusmiesten maastovuorokausien määrä nousee 35:een ja reserviläisiä
koulutetaan vuoden 2015 aikana vähintään 12 000.
Toiminnan tason palauttaminen mahdollistaa joukkojen harjoittelun laajempina kokonaisuuksina. Esimerkiksi
kesäkuussa järjestettyyn Wihuri 15 -harjoitukseen osallistui noin 10 000 sotilasta,
joista 2 000 oli reserviläistä. Kertausharjoitusten laatu on pyritty varmistamaan
kouluttajahenkilökunnan täydennyskoulutuksella ja reserviläisille suunnatuilla valmistavilla harjoituksilla.
Maavoimien harjoitusjärjestelmää kehitetään tulevaisuudessa entistäkin kustannustehokkaammaksi ja vastaamaan vielä
paremmin turvallisuusympäristön muutoksiin ja joukkojen käyttöperiaatteisiin.
Toiminnan tason palauttaminen mahdollistaa joukkojen harjoittelun pataljoona
-kokoonpanossa, mikä palvelee sodan ajan
suorituskykyjen kehittämistä laajempina
kokonaisuuksina ja useampi johtamistaso
huomioiden.

Valmiuden kehittäminen
Euroopan valtiot ovat tehneet asevoimissaan merkittäviä muutoksia kylmän sodan
päättymisen jälkeen. Suomessa puolustusratkaisun perusteita ei ole ollut tarvetta
muuttaa. Ukrainan kriisi on osoittanut, että
turvallisuusympäristö voi muuttua myös
Euroopassa nopeasti ilman selvästi havaittavia merkkejä. Kriisi on tehnyt näkyväksi
sotaa alempiasteisemman konfliktin haas22
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teet valtiolliselle päätöksenteolle ja nykyaikaisille asevoimille. Nämä kaikki tekijät
korostavat sellaisen valmiuden merkitystä,
jolla voidaan nopeasti vastata eritasoisten
kriisien asettamiin haasteisiin koko valtakunnan alueella.
Suomen valmiusjärjestelmän perusta on vahva. Järjestelmäämme on sisäänrakennettuna nopeus, joustavuus ja tilanteen
ennakointi. Nämä kaikki ominaisuudet ovat
keskeisiä myös nykytilanteessa. Tämä ei
tarkoita kuitenkaan sitä, ettei kehittämiselle
olisi sijaa – järjestelmäämme voidaan terävöittää ja parantaa. Tämä saattaa edellyttää
myös lainsäädännöllisiä tarkennuksia.
Yhteydenpito reserviin on tärkeää ja
puolustusvoimat lähetti toukokuussa kaikille reserviläisilleen kirjeen, jossa selvitettiin kunkin reserviläisen asema puolustusvoimien sodan ajan joukoissa. Samalla
Maavoimien aluetoimistoilla oli mahdollisuus testata asevelvollisuusrekisterin
toimivuus ja päivittää reserviläisten tietoja heidän ilmoitustensa perusteella.

Maavoimien suorituskykyjen ylläpitäminen
Maavoimien suorituskyvyn ylläpitämisen
ja rakentamisen mitoitusperusteena ovat
sotilaallinen uhka-arvio ja puolustusjärjestelmän rakentamiseen käytettävissä olevat resurssit. Maapuolustuksen näkökulmasta korkean toimintavalmiuden ohella keskeistä on kyky maaoperaatioihin
koko valtakunnan alueella. Lisäksi on oltava valmius toteuttaa yhteisoperaatioita.
Maavoimien keskeisimmät materiaaliset
tavoitteet lähitulevaisuudessa liittyvät kaluston vanhenemisesta johtuvien materiaalipuutteiden korvaamiseen.

Maavoimien kehittäminen toteutetaan
puolustusvoimien kehittämisohjelman ja
siitä johdettujen kehittämissuunnitelmien avulla. Maavoimien komentaja vastaa maapuolustuksen suorituskyvyn suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
Maavoimissa. Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan yhteistoiminnassa Pääesikunnan, muiden puolustushaarojen ja
pääesikunnan alaisten laitosten kanssa.
Maapuolustuksen kehittämisohjelman
päämääränä on ylläpitää ja kehittää Maavoimien tehtäviä vastaava suorituskyky. Lähivuosina luodaan perusta sille,
että maapuolustus kyetään ylläpitämään,
ja että sitä kehitetään vastaamaan 2020luvun vaatimuksia. Maavoimien torjuntakyky luodaan mitoittamalla oikein joukkomäärä sekä kouluttamalla ja varustamalla joukot tarkoituksenmukaisesti.
Suunnittelukaudella 2014-2019 saatetaan
loppuun Maavoimien alueellisten taisteluosastojen ja paikallisjoukkojen kehitystyö sekä toimeenpannaan operatiivisten
joukkojen kehittäminen vuosina 20152020.
Keskeisenä kehittämisen kohteena on
Maavoimien taistelunjohtojärjestelmä,
joka tarkoittaa digitaalisen tiedonsiirtoalustan sekä joukoille hankittavien päätelaitteiden ja ohjelmistojen käyttöönottoa. Uusittu johtamisjärjestelmä ulotetaan
joukkue- ja osin ryhmätasolle saakka.
Tiedustelua, valvontaa ja maalittamista
parannetaan aluevalvontajärjestelmien ja
maalinpaikannuslaitteiden sekä lennokkijärjestelmien ja pimeätoimintavälineiden
hankinnoilla.
Joukkojen tulivoiman parantamisen
osalta keskeisiä hankkeita ovat alueellisten tykistöjoukkojen taistelukestävyyden
ja johtamisen hankkeet sekä operatiivisen

tykistön hakeutuvien ampumatarvik-keiden hankinnat ja raskaan raketinheittimistön kehittäminen. Kohtaamistaistelukykyä
kehitetään hankkimalla Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunukalustoa. Lisäksi joukkojen mekanisointia, liikkuvuutta ja suojaa
ylläpidetään modernisoimalla vanhaa taistelu-, rynnäkkö- ja miehistönkuljetuspanssarivaunukalustoa.
Maavoimien vaikuttamiskykyä ja joukkojen tulivoimaa ylläpidetään hankkimalla
joukoille panssarintorjuntaohjuksia, lähipanssarintorjunta-aseita, viuhkapanoksia ja
panssarimiinoja. Hankinnoilla korvataan
poistuvaa suorituskykyä. Joukkojen taistelukestävyyttä ja nopeaa suojaa kehitetään ballistisen suojan järjestelmillä, naamiointivälineillä ja valelaitteilla. Keskeisessä asemassa olevaa ilmasuojaa ylläpidetään varustamalla joukkoja lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjuksilla.
Käynnissä olevilla hankinnoilla ei kuitenkaan ratkaista niitä haasteita, jotka ovat
seurausta Maavoimien kaluston massavanhenemisesta vuosikymmenen loppua
lähestyttäessä. Puolustusvoimauudistuksen jälkeen Maavoimien suorituskyky
vastaa nykyisellä tasollaan asetettuja tehtäviä ja vaatimuksia muutaman seuraavan
vuoden ajan. Tärkeää kuitenkin on se, että
osa aikaisemmista menoleikkauksista palautetaan. Tämä oli myös parlamentaarisen selvitysryhmän raportissa esiin tuotu
johtopäätös.

Maavoimien uudistettu
taistelutapa ja paikallispuolustuskonsepti
Alueellisten joukkojen uudistetun taistelutavan kouluttaminen aloitettiin maavoi23
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mien joukko-osastoissa vuonna 2012. Uudistettua taistelutapaa on kehitetty laajan
karttaharjoituksia, tietokoneavusteisia sotapelejä sekä kokeiluharjoituksia sisältäneen tutkimushankkeen ja kouluttajakuntaan kohdistuneen täydennyskoulutuksen
avulla. Uudistetussa taistelutavassa maaoperaatioiden tavoitteena on tuottaa vastustajalle maksimaaliset tappiot tuhoamalla hyökkääjän kriittisiä haavoittuvuuksia.
Taistelutavassa korostuvat vaikutuskeskeinen operointi, valmisteluiden rooli
sekä joukkojen toiminnan aktiivisuus.
Tappioiden tuottamisen lisäksi taistelutapa sisältää edelleen alueiden valvomisen
ja kohteiden suojaamisen sekä vastustajan pysäyttämisen ja lyömisen. Uudistus
ei siis koske pelkästään alueellisia joukkoja, vaan osaltaan myös paikallisjoukkoja ja
operatiivisia joukkoja.
Uudistetun taistelutavan käyttöönotto
ja koulutus ovat edenneet hyvin ja kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Sen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää
kuitenkin sitä, että joukoilla on niiden tehtävien vaatima johtamis-, liikkumis-, pimeätoiminta- ja tulenkäyttökyky.
Vuonna 2014 käyttöön otettiin myös
uusi paikallispuolustuksen konsepti. Paikallisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja
tukemistehtäviin käytettäviä sodan ajan
joukkoja, joihin pyritään sijoittamaan toiminta-alueensa hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat muun
muassa joukkojen perustaminen, alueiden
valvonta, kohteiden suojaaminen ja niihin
liittyvä erikoisjoukkojen vastainen toiminta. Paikallispuolustus kattaa koko valtakunnan alueen.
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Paikallispuolustuskonseptia testattiin viime
syksynä järjestetyssä Wanaja 14 -harjoituksessa, jossa paikallisjoukot harjoittelivat sodan ajan tehtäviään. Harjoitukseen
osallistui myös muita viranomaisia, joiden
kanssa paikallisjoukot toteuttivat yhteistoimintaa. Wanaja 14 oli onnistunut kokonaisuus ja siitä saadut kokemukset konseptin
toimivuuden näkökulmasta rohkaisevia.

Uudistuneet kriisinhallinnan johtosuhteet
Puolustusvoimauudistuksessa muutettiin
kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden johtosuhteita. Tämän vuoden alusta
lukien Maavoimien rooli operaatioiden
johtamisessa on korostunut. Kansainvälisten operaatioiden johtovastuu on nyt
Maavoimien esikunnalla, kun siitä ennen
uudistusta vastasi Porin prikaati. Uudistuksen myötä kriisinhallintaoperaatioiden
suoranaisena esimiehenä on maavoimien
operaatiopäällikkö. Johtamisessa lähtökohtana on niin sanottu yhden luukun
periaate, jonka mukaan operaatiot asioivat ensisijaisesti Maavoimien esikunnan
kanssa.
Myös kriisinhallintajoukkojen huollon toteuttaminen on kokenut muutoksen.
Aikaisemmin joukkojen huoltamista johti,
ja sen toteutti Porin prikaati. Nykyisessä rakenteessa huollon toteuttaa Puolustusvoimien logistiikkalaitos Maavoimien
asettamien vaatimusten mukaisesti.
Porin prikaatin asema on säilynyt
myös uudessa rakenteessa keskeisenä,
sillä se vastaa henkilöstön hallinnasta ja
koulutuksesta. Kriisinhallintaoperaatioi-

hin lähdetään ja sieltä palataan Porin prikaatin kautta. Porin prikaati järjestää
myös operaatioista palaavien palautetilaisuudet.
Pääesikunnan asema kokonaisuudessa on edelleen merkittävä, sillä sen tehtävänä on uusien operaatioiden valmistelu,
joka pitää sisällään myös yhteistoiminnan
eri ministeriöiden ja valtiojohdon suuntaan.

Maavoimien kansainvälinen
yhteistyö
Kriisinhallinnan ohella Maavoimat tekee
aktiivista yhteistyötä ulkomaisten sotilasorganisaatioiden sekä muiden maiden
maavoimien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on yhteensopivuuden lisääminen,
oman osaamisen kehittäminen ja jakaminen sekä edellytysten luominen tarvittaessa vastaanottaa ulkomaista apua. Käytännön toimintana yhteistyö on näyttäytynyt
kansainvälisten harjoitusten järjestämisenä
ja niihin osallistumisena, molemminpuolisina vierailuina sekä esikuntien välisinä
neuvotteluina.
Näkyvä esimerkki yhteistyöstä on helmikuussa 2015 julkaistu raportti Suomen
ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön
tiivistämisestä. Maavoimien osalta puolustusyhteistyön tiivistäminen tarkoittaa
yhteisen prikaatikehyksen rakentamista
Ruotsin maavoimien kanssa. Ajatuksena
on se, että Suomi ja Ruotsi vuorottelevat
johtovaltiona prikaatissa johtovaltion asettaessa pääosan henkilöstöstä yhteiseen esikuntaan. Joukkojen asettamisesta prikaatin
johtoon sovitaan tapauskohtaisesti erik-

seen. Varsinainen suorituskyky luodaan
yhteisen harjoittelun kautta. Kuten loppuraportissa todetaan, prikaatin harjoittelun
tavoitteena on luoda valmius niin päätettäessä, käyttää joukkoa kriisinhallintaan tai
kansallisen puolustuksen tarkoituksiin.

Lopuksi
Muutokset turvallisuusympäristössä korostavat moniulotteisiin ja mahdollisesti
nopeasti kehittyviin uhkiin varautumista.
Suomen puolustuksen perusta on kunnossa. Maavoimat terävöittää omaa toimintavalmiuttaan ja tiivistää entisestään yhteistyötä muiden puolustushaarojen, yhteisen tukiverkoston sekä eri viranomaisten
kanssa.
Maapuolustuksen suorituskyky syntyy mitoittamalla oikein joukkojen määrä
ja suorituskyvyt sekä kouluttamalla ja
varustamalla joukot tarkoituksenmukaisesti. Toiminnan tason palauttaminen on
mahdollistanut harjoitusten lisäämisen.
Kehitettyjä ja harjoiteltuja taistelutapoja
ei voida kuitenkaan käyttää suunnitellulla
tavalla, mikäli joukkojen varustus on puutteellinen. Tämän vuoksi puolustuksen riittävä rahoittaminen on tulevaisuudessakin
keskeinen kysymys.
Maavoimat jatkaa myös puolustusvoimauudistuksen jälkeen toiminnan parantamista ja toimintatapojen kehittämistä.
Tämä edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön arviointia sekä suomalaisen yhteiskunnan että laajemman kansainvälisen
turvallisuusympäristön näkökulmista.
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Merivoimien ilmatorjunta muodostuu alusilmatorjunnan, maasijoitteisten ilmatorjuntayksiköiden sekä ilmapuolustuksen tulenkäytön ja taistelunjohtamisen yksiköiden kokonaisuudesta. Merivoimien ilmatorjunnan
päämääränä on ilmapuolustuksen tulenkäytön ja taistelun johtaminen alueellaan, Merivoimien operaatioiden tukeminen ilmapuolustuksen toimenpitein sekä tappioiden tuottaminen merioperaatioissa.

P

uolustusvoimauudistuksessa Merivoimien organisaatio muuttui. Meripuolustusalueet lakkautettiin ja niiden
tilalle muodostettiin laivasto- ja rannikkojoukkotoimintoihin erikoistuneet yhtymät. Turkuun perustettiin laivastojoukko-

jen valmiuteen ja koulutukseen keskittyvä
Rannikkolaivasto. Osa laivastojoukoista
tukeutuu edelleen Upinniemeen. Upinniemeen perustettiin merivalvontaan sekä
rannikkojoukkojen valmiuteen ja koulutukseen keskittyvä Rannikkoprikaati.

Merivoimien
komentaja

Merivoimien
esikunta
Turku

Rannikkolaivasto

Rannikkoprikaati

Uudenmaan
prikaati

Turku
Kirkkonummi

Kirkkonummi

Raasepori

Merisotakoulu
Helsinki
Turku

Uudenmaan prikaatin rooli liikkuvia rannikkojoukkoja kouluttavana joukko-osastona säilyi. Prikaatissa koulutuskieli on
edelleen ruotsi. Merisotakoulussa koulutetaan palkattu henkilöstö ja reservin upseerit. Uudelleen organisoidun tutkimustoiminnan Merivoimiin jäävät osa-alueet
on organisoitu Merisotakoulun yhteyteen. Suurin muutos koski logistiikan toimintojen keskittämistä Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen. Samassa yhteydessä Merivoimien materiaalilaitos lakkautettiin. Materiaalihankkeiden vaatimukset
ja operatiiviset konseptit laaditaan Merivoimien esikunnassa. Varsinaisen materiaalihankinnan toteuttaa Logistiikkalaitos.
Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset Merivoimien ilmapuolustukseen koskivat eniten ilmapuolustushenkilöstöä.
Joukko-osastojen ilmapuolustuspäälliköiden tehtävät siirrettiin Merivoimien esikuntaan operatiiviselle osastolle. Muutoksella
keskitettiin ilmapuolustuksen operatiivinen suunnittelu sekä harjoitustoiminnan ja
hanketoiminnan suunnittelu puolustushaaraesikuntaan. Rannikkolaivastoon ja Rannikkoprikaatiin jäivät ilmapuolustuksen
tulenkäytön ja taistelunjohtamiseen keskittyvät ilmapuolustusupseerit. Poikkeusolojen organisaatioon uudistus vaikutti siten,
että Merivoimien ilmatorjuntayksiköt ja
ilmatorjunnan tulenkäytön ja taistelunjohtamisen yksiköt sijoitettiin Uudenmaan
prikaatin sekä Rannikkoprikaatin alaisiin
taisteluosastoihin ja alusilmatorjunta Rannikkolaivastoon.

Merivoimien ilmatorjuntayksiköt
Merivoimien ilmatorjuntayksiköt ovat ilmapuolustuksen kehitysohjelman alakehittämisohjelman ilmatorjuntahankkeilla
hankittuja yksiköitä. Merivoimilla on tyypillisesti käytössään ITO 90M, ITO 05M
ja ITPTRI 61 -yksiköitä. ITO 90M -yksiköillä tuotetaan tappioita merivoimien
kriittisten kohteiden ja toimintojen alueella. Yksiköillä luodaan merivoimien ilmatorjunnan painopiste. ITO 90M -yksiköt ovat taktisesti alueellisen yhtymän tai
Merivoimien esikunnan johdossa. Yksikön
taistelua ja tulenkäyttöä johtaa vastuussa
oleva merivoimien ilmatorjunnan johtoryhmä (ITJOR).
ITO 05M -yksiköillä tuotetaan tappioita merivoimien kriittisten kohteiden ja
toimintojen alueella. ITO 05M -yksikkö
on taktisesti alueellisen yhtymän ilmatorjuntapäällikön johdossa. Yksikön taistelua ja tulenkäyttöä johtaa vastuussa oleva
merivoimien ilmatorjunnan johtoryhmä
(ITJOR).
ITPTRI 61:lla tuotetaan tappioita merivoimien kriittisten kohteiden ja toimintojen alueella. Tällaisia kohteita ja toimintoja
ovat esimerkiksi rannikkotykistöyksikkö,
meritorjuntaohjusyksikkö, varikko, satama, tukikohta, johtamispaikka, tukeutumisalue tai huoltokuljetus. ITPTRI 61
-yksikkö on taktisesti alueellisen taisteluosaston johdossa.
Merivoimien ilmatorjuntayksiköiden
taistelua ja alusten ilmatorjunnan tulenkäyttöä johtaa alueellisen taisteluosaston
esikuntaan kuuluva ilmatorjunnan johtoryhmä (ITJOR). ITJOR johtaa Merivoimien alusten ilmatorjunnan tulenkäytön
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sekä toimii ilmatorjuntayksiköiden taistelun johtajana käsketyllä vastuualueella.
ITJOR kykenee itsenäisesti muodostamaan alueellista ilmatilannekuvaa, siirtämään maalitiedot ilmapuolustuksen
tulenkäytön johtamisjärjestelmään sekä
jakamaan alueellista ilmatilannekuvaa
johdettaville yksiköille vastuualueellaan.
ITJOR:n kykenee samanaikaisesti johtamaan vähintään 10 taistelualuksen, 2-4
ohjusilmatorjuntayksikön ja 3-4 ammusilmatorjuntayksikön ilmatorjunnan tulenkäyttöä. ITJOR:n kykenee ottamaan
johtoonsa muiden johtokeskusten johtamisvastuualueet tai vastuualueita.

Ilmatorjuntayksiköiden varusmieskoulutuksesta vastaa maavoimat. Merivoimat
operatiivisena käyttäjänä huolehtii yksiköiden suorituskyvyn ylläpidosta kertausharjoituksin, joita maavoimat tukee asejärjestelmien kouluttajilla ja muilla erikoisosaajilla.
Merivoimat on pyrkinyt siihen, että
operatiivisen loppukäyttäjän rooli ei jää
etäiseksi kouluttavan joukon kanssa. Tästä
syystä Merivoimien ilmapuolustushenkilöstö on jo joukon johtajia koulutettaessa käynyt antamassa opetusta ja koulutusta
Merivoimien toimintaympäristöstä ja erityisvaatimuksista. Toiminta tiivistyy, kun

joukon miehistö astuu palvelukseen ja
aloittaa erikoiskoulutuskauden. Erikoiskauden lopulla tai joukkokoulutuskauden
alussa merivoimat on säännönmukaisesti
järjestänyt joukolle harjoituksen todellisessa merellisessä toimintaympäristössä.
Ainoastaan sillä, että joukko harjoittelee todellisessa ympäristössä, todellisilla sotavälineillä ja oikeanlaista vastustajaa
vastaan voidaan saavuttaa joukon täysi
operatiivinen käytettävyys operatiivisen
loppukäyttäjän näkökulmasta.
Merellisen harjoituksen jälkeen koulutettavat joukot ovat osallistuneet Lohtajan
ilmatorjuntaharjoitukseen ja joukkokoulutuskauden viimeiseen harjoitukseen –
”loppusotaan” – merivoimien taktisessa ja
tulenkäytöllisessä johdossa.
Joukon koulutuksen edetessä operatiivinen loppukäyttäjä ja kouluttava joukko-osasto arvioivat koulutustavoitteiden
toteutumista erillisen ohjeistuksen mukaisesti siten, että joukon kotiutuksen jälkeen operatiivinen loppukäyttäjä voi laatia
laajahkon virallisen analyysin joukon
koulutustasosta ja sen käytettävyydestä
ensimmäiseen tehtävään.
ITO 05M -jaos valmistautuu merikuljetukseen.

Alusilmatorjunta
Merivoimien alusten ilmapuolustus ja
-valvontakyky on hankittu ensisijaisesti niiden omien operaatioiden suojaksi.
Etenkin Hämeenmaa-luokan miinalaivojen ja Hamina-luokan ohjusveneiden ilmapuolustusjärjestelmien suorituskykyjen
tultua yleisemmin tietoon ryhdyttiin sitä
hyödyntämään ilmapuolustuksen kokonaisuudessa. Erityisesti alusten valvontakyvyn käyttö ilmatilannekuvan täydentä-

miseen ja ennakkovaroituksen saamiseen
on merkittävä. Toimiessaan perusvalmiudessa alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistehtävissä tai kriisiajan
päätehtävissään valvontakykyiset alukset
toimivat aina myös ilmapuolustuksen valvontasensoreina.
Merivoimat on aktiivisesti osallistunut
taistelualuksilla valtakunnalliseen ilmatorjuntaharjoitukseen ja samalla tavalla
jatketaan tulevaisuudessakin.

ITO 05M taisteluasemassa.
28
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Ilmatorjuntaharjoitus tarjoaa erinomaisen
harjoitusympäristön yksittäisen operaattorin kouluttamisesta aina taisteluosaston
taktiikan ja toimintatapojen kehittämiseen
asti.

HANKKEET
Merivoimien alusten ilmatorjunta-aseistuksessa on tapahtunut muutoksia modernisointihankkeisiin liittyen. Rauma-luokan

ohjusveneistä on poistunut ITO 91 Mistral-järjestelmät ja alusluokkaan jäi modernisoinnin yhteydessä 40 mm tykki ja
2D valvontatutka. Hamina-luokan ohjusveneiden ja Hämeenmaa-luokan miinalaivojen ITO 04 Umkhonto on otettu operatiivisena järjestelmänä käyttöön. ITO
04 on osoittautunut erinomaiseksi hankinnaksi ja se täyttää kaikki sille asetetut
vaatimukset.

Merivoimien ilmatorjunta on tällä hetkellä tyydyttävällä tasolla. Taistelualusten valvonta-, johtamis- ja asejärjestelmät ovat tehokkaita ja niiden tulenkäyttöä
kyetään johtamaan hyvin nykyaikaisella
linkkikalustolla. Hämeenmaa-luokan miinalaivojen ja Rauma-luokan ohjusveneiden elinkaari päättyy 2020-luvun puolessa välissä. Menetettävien suorituskykyjen
tilalle on hankittava uusia. Rakennettavalla laivue 2020:llä on kyettävä alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen,

meriyhteyksien turvaamiseen ja mereltä tulevien hyökkäysten torjuntaan kaikissa Itämeren olosuhteissa. Tehtävien menestyksekäs täyttäminen edellyttää myös hyvää ennakkovaroituskykyä,
ilmatilannekuvaa ja ilmatorjuntakykyä.
Uudet taistelualukset tulevat muodostamaan korkean valmiuden ammattitaitoisina yksikköinä Merivoimien ilmatorjunnan
suorituskykyisimmän kärjen ja ne ovat
tärkeä osa koko valtakunnan ilmapuolustusta.

Ohjusvene Hanko torjuu ITO 04:llä Banshee-maalilennokin.
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Ilmavoimauudistus

S

≡≡ kenraalimajuri kim jäämeri

Ilmavoima muodostaa kynnyksen, joka on keskeinen osa puolustuksen
ennaltaehkäisevää pelotetta. Ilmavoiman käytön tärkeimmät tavoitteet
ovat hallita ilmatilaa oman toiminnanvapauden edellyttämällä tavalla,
suojata tärkeitä kohteita ilmoitse tapahtuvilta hyökkäyksiltä ja kohdistaa
vahva asevaikutus nopeasti ja ulottuvasti hyökkääjän kriittisiin voimavaroihin.
Ilmavoimissa puolustusvoimauudistuksen lisätavoitteeksi asetettiin
sodankäyntikyvyn tehostaminen. Uudistuksen toimeenpano on tarkoittanut henkilöstön ja organisaation hyvin mittavaa ja seurannaisvaikutuksiltaan merkittävää muutosta. Muutoksen laajuutta korostaa samassa
yhteydessä toteutettava taistelutavan uudistus.

odan ennustettavuudesta käydään jatkuvaa keskustelua. Konfliktit, kriisit
ja sodat syntyvät usein yllättäen ja sisältävät ennakoimattomia toimintatapoja kuten
Krimin valloitus viimeisimpänä osoitti.
Laajamittaisen yllätyksen taustalla on aina
tarkoin harkittu suunnitelma, kurinalainen ja täsmällinen toteutus sekä harkittu ja
määrätietoinen johtamistoiminta. Mitä laajemmasta yllätyksestä on kyse, sitä röyhkeämmäksi toimintaa julkisuudessa usein
luonnehditaan. Ennennäkemättömyys, ainutlaatuisuus ja salaus ovat tekijöitä, joilla
voidaan aikaansaada menestys.
Suomessa on kaihdettu kansallisilla uhkakuvilla ja sodankuvilla spekulointia. Viime kesän ilmatilaloukkaukset ovat
muodostaneet poikkeuksen sotien jälkeisessä historiassa. Loukkauksia on käsitelty vaihtelevasti tahattomina, tahallisina

tai suunnitelmallisina informaatio-operaatioina ja ne on vuoroin sidottu Ukrainan
tapahtumiin ja mahdolliseen Suomen tai
Ruotsin Nato-jäsenyyteen. Ilmavoimat on
sotilasviranomainen, joka vastaa aluevalvontatehtävien toteuttamisesta, ja jonka
normaaliolojen toiminnassa korostuvat
alueellisen koskemattomuuden valvonta
ja turvaaminen sekä ilmatilan loukkauksiin puuttuminen.
Ilmavoimat pysyttäytyy tehtävää hoitaessaan spekulaatioiden ulkopuolella kyetäkseen toistuvasti, tehokkaasti ja kestävästi täyttämään sille asetetut tehtävät.
Ilmavoimien kehittäminen ei voi pohjautua yksinomaan ennusteisiin seuraavasta sodasta ja sen mallista. Sotaa käydään
kulloinkin olemassa olevilla voimavaroilla, eikä väärän ennustuksen riskiä voi pitkäjänteisessä kehittämisessä hyväksyä.

Ilmavoimien
komentaja

Ilmavoimien
esikunta

Karjalan
lennosto
Ilmavoimat 2015
32

Lapin
lennosto

Satakunnan
lennosto

Ilmasotakoulu
Hornet-pari aluevalvontatehtävässä.
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Ilmavoimien roolia osana puolustusjärjestelmää tarkistetaan tarpeen mukaan. Kehittämisen päämäärä on osana kokonaisuutta
ennen kaikkea vahvistaa puolustusvoimien
ennaltaehkäisevää pidäkettä sotilaallisen
kriisin välttämiseksi ja varmistaa monipuolinen keinovalikoima ja viiveetön vaste
erilaisissa voimankäyttötilanteissa – erityisesti käskettyjen siviili- ja sotilaskohteiden
suojaamiseen, ilmoitse tapahtuvien hyökkäyksien torjuntaan ja ilmatilan vapaan
käytön estämiseen liittyen.

Ilmavoimien rooli ilmapuolustuksen vastuuorganisaationa
Ilmavoimien organisaatiota muutettiin
merkittävästi puolustusvoimauudistuksen
yhteydessä. Samalla puolustushaaran tehtäviä tarkennettiin. Sovitimme kalusto-,
organisaatio- ja tehtävämuutosten myötä
omat toimintatapamme puolustusvoimien
uuteen toimintatapaan samalla, kun järjestimme uudelleen ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamista.
Ilmavoimaa on johdettava sen erityispiirteistä johtuen keskitetysti. Ilmavoiman
käyttöä ohjaavat yhteinen sotilaallinen
päämäärä, operaation komentajan tahto ja
ilmavoimien toiminta-ajatus.
Ilmavoiman nopeus ja ulottuvuus tarjoavat mahdollisuuden käyttää ilmavoimaa valtakunnallisesti. Puolustukselliset
ja hyökkäykselliset tehtävät muodostavat kokonaisuuden, jota on hallittava aktiivisesti, jotta kriittisiin tehtäviin kyetään
osoittamaan riittävät resurssit halutun vaikutuksen tuottamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Ilmavoimien johtamiin
34

ilmaoperaatioihin osallistuu joukkoja kaikista puolustushaaroista ja niitä tuetaan
puolustusvoimien yhteisillä suorituskyvyillä.
Ilmavoimien komentaja johtaa Ilmavoimia, ilmaoperaatioita ja valtakunnallisesti ilmapuolustuksen tulenkäyttöä.
Puolustusvoimien hallintonormin mukaan
Ilmavoimien komentaja vastaa ilmapuolustuksesta puolustusvoimissa puolustusvoimain komentajan alaisena. Ilmavoimien
komentajan johtamistoiminta kattaa ilmapuolustuksen ja ilmaoperaatioiden suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen.
Ilmavoimien komentaja pitää puolustusvoimain komentajan tietoisena ilmapuolustuksen suorituskyvystä ja resurssien
käyttömahdollisuuksista, mitä ilmavoimien ja ilmapuolustuksen rooli ja valtakunnallinen käyttöperiaate luonnollisesti
edellyttävätkin. Johtamisessa Ilmavoimien
komentajaa tukee Ilmavoimien esikunta, joka seuraa ja arvioi valtakunnallista tilannetta sekä tuottaa ja toimeenpanee
ilmaoperaatioihin, ilmapuolustukseen ja
ilmatilanhallintaan liittyvät suunnitelmat ja
käskyt. Ilmavoimien esikunta on organisoitu toiminnallisesti keskuskokoonpanoon.
Tiedustelu-, suunnittelu- ja operaatiokeskus toimivat rinnakkain pääesikunnan,
muiden puolustushaaraesikuntien ja alajohtoportaiden vastaavien organisaatioiden kanssa. Uusi ilmaoperaatiokeskus
vastaa keskitetysti ilmapuolustuksen tulenkäytön ja ilmaoperaatioiden johtamisen
eri toiminnoista. Ilmaoperaatioiden johtamiseen liittyvä kiinteä puolustushaarojen
välinen yhteistoiminta ja eri johtamistasojen välillä vallitseva yhteinen tilanneymmärrys ovat tehokkaan ilmavoiman käytön
elinehto.

Ilmapuolustus
on muutoksessa
Keskeisiä muutostekijöitä ovat konventionaalisten pitkän kantaman aseiden ja
lennokkien yleistyminen sekä tarve jatkuvaan reaaliaikaiseen taistelutilan valvontaan ja kohteiden seurantaan. Vaikka teknologian yleistyminen on hidasta,
on otettava huomioon, että kansallisesti
emme koskaan kykene yksin materiaalihankinnoin vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen. Ilmapuolustustamme on jatkuvasti optimoitava ja kehitettävä. Ilmapuolustuksen toiminta nojaa yhteiseen
verkostoituneeseen taistelujärjestelmään.
Aktiivisen ja passiivisen ilmapuolustuksen toimintatavat sekä hyökkäyksellinen
toiminta sovitetaan kokonaisuutena osaksi puolustusta.
Täsmäaseiden käyttö laajenee vääjäämättä. Ilma-ase on kallis, mutta täsmäaseiden myötä ilma-aseesta on tullut kaikilla
sodankäynnin tasoilla houkutteleva vaihtoehto, koska haluttu vaikutus tai tavoite
voidaan saavuttaa nopeasti ja halvemmalla muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Ilmapuolustuksen näkökulmasta haaste on
monisyinen. Ilma-asetta käytetään joustavasti ja operaatiomenestyksen kannalta
tärkeissä tehtävissä. Ilmapuolustuksen on
varauduttava hyökkääjän laajamittaiseen
ilmavoiman käyttöön, jolla se pyrkii kerralla tempaamaan aloitteen ja hallitsemaan
taistelutilan tapahtumia tai jopa ratkaisemaan konfliktin. Yksittäinenkin ilma-alus
voi tehtävässä onnistuessaan olla ratkaiseva tilanteen kehittymisen kannalta. Niinpä
ilmapuolustuksen on kyettävä reagoimaan
ajoissa tilanteen mukaan mihin tahansa
syntyvään maalitilanteeseen.

Puolustautuminen kaukovaikutteisia aseita vastaan on erittäin haastava tehtävä jopa
suurvalloille. Puolustusvoimien kuluneen
vuosikymmenen valvonta- ja asejärjestelmähankkeet tukevat osaltaan hyvin ilmasuojelua ja risteilyohjusten torjuntaa. Kapasiteettimme on kuitenkin rajallinen eikä
vastaa koko haasteeseen. Suomessa on
hyvin perustein kiinnitetty paljon huomiota väestön suojeluun ja joukkojen ilmasuojeluun. Samanaikainen johtamisjärjestelmien uudistus, kaupallisen viestintäteknologian rakennemurros ja digitalisaatio ovat
muodostaneet omat haasteensa erilaisten
selostepalvelujen toteuttamiselle. Seuraava suuri ja haastava kehitysaskel on ohjusuhkaan liittyvien varoitus- ja hälytyspalvelujen toteuttaminen.
Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien suorituskyvyn kehitys seuraa lentokoneiden kehitystä. Lennokit soveltuvat
erityisen hyvin pitkäkestoisiin tehtäviin.
Ilmapuolustuksen kannalta suureksi haasteeksi on muodostumassa pienten, vaikeasti havaittavien lennokkien laajamittainen
leviäminen. Pienimmätkin lennokit soveltuvat tiedustelu- ja täsmäaseiden maalinosoitustehtäviin. Lisäksi niitä itseään
voidaan käyttää aseena, jopa sisätiloissa. Monipuolisella sensori- tai asejärjestelmällä varustetun lennokkijärjestelmän
selviytymiskyky ilmapuolustetulla alueella voi olla lentokonetta heikompi, mistä
johtuen kynnys niiden jatkuvaan käyttöön
riskialttiissa toimintaympäristössä saattaa
muodostua hyvin korkeaksi. Käytännössä
raskaampien miehittämättömien järjestelmien käytön edellytyksenä on ilmanherruus.
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Ilmavoimien
taistelutapa
Pienten ilmavoimien on oltava taistelunkestävä ylläpitääkseen jatkuvaa taistelukykyä.
Ilmavoimien operaatiokyky
nojaa aktiiviseen toimintatapaan, jolla turvataan kyky
käyttää joukkoja vastustajan
tulivaikutuksen alla ja luodaan
edellytykset hyökkäyksen torjunnalle sekä siihen liittyville
vastaiskuille. Aktiivinen toimintatapa asettaa uusia haasteita henkilöstön osaamiselle
ja puolustushaarojen väliselle
yhteistoiminnalle.
Ilmavoimien kansainvälinen harjoitustoiminta ja Naton
suorittamat evaluoinnit ovat
tarjonneet hyviä mahdollisuuksia vahvistaa käsitystä kehityssuunnan oikeellisuudesta,
koulutuksen tasosta ja puolustushaarojen välisestä yhteistoimintatarpeesta sekä kehittää
uusia toimintatapoja. Ilmavoimien taistelutukikohdat ovat
modulaarisia ja ilmavoimien
liikkuvaa sodankäyntiä tukevia joukkoja. Taistelutukikohdan ydintehtäviä ovat muun
muassa hävittäjäkaluston tankkaus, aseistus, huolto ja suojaaminen ilma- ja maauhkilta
sekä tehtävätietojen tuottaminen lentoyksiköille.
Lentokaluston ja ydintoimintojen suojaaminen erikoisjoukkojen ja kaukovaikutteisten aseiden muodostamalta
36

Kansainvälinen harjoitustoiminta on monipuolista. Suomalainen NH90 harjoittelemassa ohjaajien meripelastusta Islannin rajavartiolaitoksen kanssa Island Air Meet 2014
-harjoituksessa.

uhkalta on haastava tehtävä. Lentotukikohdan ilmatorjunta ja ilmasuojelu perustuu hyvään tilannekuvaan, osaavaan ja omatoimiseen henkilöstöön, tehokkaaseen
johtamiseen ja uudenlaiseen taktiikkaan. Tukikohdan on kyettävä toipumaan iskuista, siirtymään
ja käyttämään joukkojaan eri lentopaikoilla maksimaalisen lentosuoritusmäärän tuottamiseksi.
Hajautetulla ja liikkuvalla ryhmityksellä tavoitellaan nopeaa reagointikykyä operaatioalueella ja
suojaa vastustajan iskuja vastaan.
Keskitetyllä voimankäytöllä
voidaan saavuttaa ajallinen ja paikallinen ilmanherruus ja tuottaa
vastustajalle maksimaaliset tappiot. Hyökkäyksellinen toimintatapa on keino kiistää aloite vastustajalta. Hyökkäyksellisillä ilmaoperaatioilla häiritään vastustajan
operaatioiden toimeenpanoa ja toteuttamista, heikennetään vastustajan suorituskykyjä ja muokataan
taistelutilaa omien operaatioiden
kannalta edulliseksi. Vastustajalle
ei tule suoda hengähdysmahdollisuutta. Korkea operaatiotempo
saavutetaan vastustajaa nopeammalla kyvyllä arvioida tilannetta, tehdä omaa toimintaa koskevia
päätöksiä, toteuttaa operaatioita ja
arvioida saavutettuja vaikutuksia.
Korkealla operaatiotempolla mahdollistetaan aloitteellisuus. Hyökkäyksellisen toiminnan menestyksen avain on maalittaminen. Puolustusvoimien suorituskykyjä on
käytettävä koordinoidusti tunnistetun ilmatilannekuvan tuottami-

seksi, maalitietojen muodostamiseksi ja
ilmapuolustuksen tulenkäytön sekä ilmaoperaatioiden johtamisen mahdollistamiseksi. Tavoitteena on tuottaa hyökkääjälle mahdollisimman suuret tappiot ennen
kuin se kykenee ulottamaan asevaikutuksensa suojattaviin kohteisiin.

Hävittäjätorjunnan ja
ilmatorjunnan roolit
ja näkymät
Vaikuttavuutensa ja valtakunnallisuutensa vuoksi Ilmavoimat ja ilmapuolustus
eivät saa joutua tilanteeseen, jossa niitä
ei johdeta tehokkaasti. Ilmapuolustuksen
ja ilmaoperaatioiden tehokkaimman vaikuttamismahdollisuuden aikaikkuna on
usein lyhyt, eikä menestystä voida saavuttaa ilman reaaliaikaista johtamista ja
tilannekuvaa. Puolustusvoimauudistus sijoittuu ajankohtaan, jossa Ilmavoimat on
ottamassa operatiiviseen käyttöön puolustusvoimien erilaisten johtamissovellusten rinnalla merkittävän määrän uusia
järjestelmiä kuten Hornet-kaluston Mid
Life Upgrade 2-konfiguraatioon (MLU2)
liittyvät järjestelmät, Keskivalvontatutka 2010 -kaluston, Multi sensor tracking
-järjestelmän (MST) ja Link 16 -järjestelmän. Kokonaisuutena nämä johtamisjärjestelmähankkeet luovat edellytykset
yhtenäistää tilannekuvaa kaikilla johtamistasoilla ja puolustushaarojen välillä.
Tätäkin tärkeämpää on johtamisen varmentaminen. Hyökkääjän kyky ulottaa
toiminta kaikkialle lisää osaltaan johtamisyhteyksien varmentamiseen liittyvää
tarvetta.
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Monitoimihävittäjä F/A-18C MLU2:n jälkeen, kuvan koneen aseistus 2 x AIM-9X, 2 x AIM120,
2 x JSOW-C, 2 x JDAM.

Muutospaineita perinteiseen ilmapuolustuksen roolijakoon ei juuri ole. Ilmatorjuntaa ryhmitetään ensisijaisesti alueille,
joilla ilmahyökkääjän ei haluta toimivan
vapaasti. Ilmatorjunnan valtakunnallinen
käyttö suunnitellaan yhteistyössä puolustushaarojen kesken. Puolustushaarat vastaavat joukkojen pysyvästä kohdesuojasta
samalla, kun hävittäjätorjunnalla on valtakunnallinen rooli ja sillä muodostetaan
painopiste tilanteen edellyttämällä tavalla.
Ilmavoimien käytössä olevalla ilmatorjunnalla tuotetaan tappioita yhteistyössä hävittäjätorjunnan kanssa ilmavoimien
tärkeimpien kohteiden alueilla, joita ovat
tukikohdat, esikunnat ja johtamispaikat.
Ilmavoimien ilmatorjuntajoukkoja käytetään liikkuvasti, ja ilmatorjuntajoukoille käskettävillä valmistautumistehtävillä
38

toteutetaan ilmatorjunnan painopisteen
muutokset. Ilmavoimien tukikohdalle voidaan alistaa useita ilmatorjuntayksiköitä,
ja tukikohdan johtovastuulle voidaan määrätä myös tukikohdan läheisyydessä sijaitsevia muita ilmatorjuntayksiköitä.
Ilmapuolustuksen on varauduttava
nopeaan ennakoimattomaan tilanteenkehitykseen, eikä mikään puolustushaara
voi sivuuttaa kaukovaikutteisten asejärjestelmien muodostama uhkaa. Pimeys
ja huono sää voivat tarjota merkittävän
edun teknisesti suorituskykyiselle hyökkääjälle tilanteessa, jossa olosuhteet
rajoittavat ilmapuolustuksen toimintaa.
Koordinaattipisteeseen hakeutuvat asejärjestelmät ja SAR-tutkat lisäävät hyökkääjän mahdollisuuksia olosuhteiden,
korkeuden ja lentoprofiilien valintaan

ilmapuolustuksen tulenkäytölle altistumisen välttämiseksi ja selviytymiskyvyn
parantamiseksi. Muutos korostaa ulottuvien tutkaohjattujen järjestelmien käyttötarvetta myös ilmavoimien tukikohtien
suojaamisessa. Hävittäjätoimintaa tukevassa tukikohtaympäristössä korostuvat
ilmatilankäytön suunnittelu, tunnistusmenetelmät, joukkojen johdettavuus sekä
tulenkäytön ja yhteistorjunnan perusteet
erilaisiin maali- ja torjuntatilanteisiin liittyen.
Lähitulevaisuudessa tulee tarkastella
vaihtoehtoja ohjusilmatorjunnan optimoimiseksi ja ohjuspuolustuksemme parantamiseksi niin risteily- kuin ballististenkin
ohjusten uhkaa vastaan.
Ilmapuolustustaktiikkaa tulee kehittää
vastustajan heikkoudet ja vahvuudet huomioon ottaen ja verkottuneen taistelujärjes-

telmämme mahdollisuuksia hyödyntäen.
Integroitu ilmapuolustusjärjestelmämme
tarjoaa tähän keinoja nyt ja tulevaisuudessa. Mikäli ennaltaehkäisypyrkimyksestä
huolimatta päädymme sotilaalliseen voimankäyttötilanteeseen, ilmapuolustuksemme
mahdollisia heikkouksia pyritään varmuudella hyödyntämään. Ilmapuolustuksen
onnistumiseksi on korostettava tarvetta
ennakoivaan ja nopeaan strategisen tason
päätöksentekokykyyn.
Pieneltä maalta edellytetään yhteistyötä, sitkeyttä, analyyttisyyttä ja harkintaa sekä väsymätöntä työtä itsensä
kehittämisessä tehokkaan ja ajanmukaisen ilmaoperaatiokyvyn ja ilmapuolustuksen ylläpitämiseksi.

ITO12-järjestelmän ohjuslavetti. Yhdessä lavetissa voi olla laukaisuvalmiina 6 kpl AIM120-ohjusta.
Järjestelmä voidaan ryhmittää esimerkiksi suurkohteen, operatiivisen yhtymän tai lentotukikohdan
alueelle.
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Rakennettiin Puolustusvoimien
logistiikkalaitos
≡≡ kenraalimajuri timo rotonen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloitti toimintansa 1.1.2015. Laitoksen tehtävä on tukea kaikkia puolustusvoimien yksiköitä ja mahdollistaa
niiden toiminta järjestämällä logistiset palvelut kaikissa valmiustiloissa.
Ryhmä laitoksessa palvelevia ilmatorjuntaupseereita kuvaa seuraavassa
kirjoitussikermässä laitoksen rakentamisen vaiheita ja tehtäväkenttää osin
ilmatorjunnallisin painotuksin.
HUOLTO – puolustushaaroilla säilyvä taistelujärjestelmän välitön tuki
LOGISTIIKKA – logistiikalla tarkoitetaan kaikissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa kokonaisvaltaista prosessia, jolla
luodaan ja ylläpidetään
joukkojen ja henkilöstön
toimintakykyä tarpeenmukaisesti sekä hankitaan,
tuotetaan, varastoidaan,
jaetaan, modernisoidaan
sekä kunnossapidetään ja
poistetaan käytöstä materiaalia. Logistiikkaan kuuluu tuotteiden ja palvelujen tilaus-toimitusketjut sekä niiden hallinta.
(LOGSTRA). Puolustushaarojen huolto sisältyy
logistiikkaan.
Puolustusvoimien logistiikkalaitos tukee kaikkia joukkoja ja toimintoja.
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Mitä puolustusvoimauudistus
edellyttää logistiikkajärjestelmän
kehittämiseltä?

Miksi puolustusvoimauudistus
tarvittiin?

Merkittävä muutosalue puolustusvoimauudistuksessa on puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän uudistaminen. Tavoitteena on ollut kehittää valmiuden ja poikkeusolojen toimintakyvyn varmistava ja
kustannustehokas puolustusvoimien yhteinen logistiikkajärjestelmä. Logistiikkajärjestelmän uudistuksen peruslinja seuraa tarkennettuja puolustusvoimien ydintehtäviä, joiden tukemiseen keskitytään
ja asetetaan oman toiminnan painopiste. Muut logistiikan velvoitteet ja tehtävät joko toteutetaan itse tai ne tuotetaan
muualta.
Muutoksen periaatteita ovat logistiikkajärjestelmän päällekkäisyyksien poistaminen, toiminnan tehostaminen ja myös
logistiikan kokonaishenkilöstömäärän vähentäminen.
Merkittävin muutos logistiikkajärjestelmässä on ollut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen (PVLOGL) perustaminen.
Uudistuksessa on yhdistetty kolmen puolustushaaran materiaalilaitokset sekä muiden puolustushankintayksiköiden tehtävät ja vastuut on koottu yhteen laitokseen.
Myös Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen hankeyksikkö ja Sotilaslääketieteen keskus liitettiin PVLOGL:een.
Maavoimiin kuuluva Huoltokoulu liitettiin niin ikään PVLOGL:een ja se aloitti
2015 Logistiikkakouluna.
Organisaatiomuutosten lisäksi logistiikan toimintoja on keskitetty puolustushaarojen esikunnista PVLOGL:een. Tällä
tavalla roolijako selkeytyy niin, että operatiivisen suunnittelun ja johtamisen, joukkotuotannon sekä joukkojen perustamisen

P

uolustusvoimat joutui 2010-luvulla
tilanteeseen, jossa käytettävissä olevat resurssit eivät enää vastanneet nykyisen organisaation ja toimintatavan vaatimuksia. Toiminnan kustannukset nousivat
jatkuvasti ja samaan aikaan kun puolustusbudjettiin/rahoituskehykseen kohdistui
merkittäviä leikkauksia, jouduttiin rahoitusta siirtämään hankinnoista välttämättömään toimintaan. Monet tuotosta kuvaavat mittarit, kuten sotaharjoitusvuorokausien, alusvuorokausien, lentotuntien
ja koulutettujen reserviläisten määrä olivat silti laskussa.
Uudistaminen näytti olevan välttämätöntä ja ratkaisukin on looginen:
vähennetään väkeä ja kiinteistöjä. Toimintakyvyn säilyttäminen rahoituksen
pienentyessä edellyttää koon supistamista, mutta pelkästään tämä ei kuitenkaan
näyttänyt riittävältä. Myös rakenteita ja
toimintatapoja oli uudistettava. Puolustusvoimat päätettiin saada vuoteen 2015
mennessä uuteen asentoon.
Uutta puolustusvoimien toimintatapaa
rakennettaessa on tarkistettu puolustusvoimien pääprosessit, määritetty puolustusvoimien toimialat ja niiden asema, virtaviivaistettu suorituskyvyn kehittämisen periaatteita sekä toiminnanohjausjärjestelmää. Tämä merkitsee sitä, että asioita tehdään uudella tavalla uudessa rakenteessa.
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tehtävät keskittyvät Pääesikuntaan, puolustushaaraesikuntiin ja joukko-osastoihin.
PVLOGL keskittyy logistiikan järjestelyjen johtamiseen ja tilannekuvan luomiseen
sekä joukkojen toiminnan ja operaatioiden
tukemiseen.
Logistiikkalaitoksen tehtävä ja
organisaatio
Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen laitos ja puolustusvoimien tulosyksikkö. Laitosta johtaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, jonka suoranainen esimies on puolustusvoimien sotatalouspäällikkö. Hänen
apunaan laitoksen ohjaamisessa on Pääesikunnan logistiikkaosasto.
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tehtävänä on
• kaikissa valmiustiloissa ja kaikissa toimintaympäristöissä luoda edellytykset
suorituskykyjen käytölle ja operaatioiden
toimeenpanolle sekä

• ylläpitää ja palauttaa joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyky sekä
materiaalin käyttökelpoisuus.
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen organisaation muodostavat esikunta sekä
Järjestelmäkeskus, kolme logistiikkarykmenttiä, Räjähdekeskus ja Sotilaslääketieteen keskus, jotka ovat laitoksen hallintoyksiköitä. Logistiikkakoulu on laitoksen esikunnan alainen joukkoyksikkö.
Palkattua henkilöstöä koko laitoksessa on
noin 2300.
Laitoksen esikunnat ja suurimmat hen
henkilöstön keskittymät sijaitsevat Tampereella, Kouvolassa, Turussa, Jyväskylässä, Ähtärissä ja Riihimäellä. Laitoksen
toimipisteitä on toki muuallakin, Suomessa yhteensä 41 kunnan alueella. Eteläisin paikkakunta, jossa pysyvästi miehitetty toimipiste on Raasepori (UUDPR:n
terveysasema) ja pohjoisin Sodankylä
(JPR:n terveysasema). Ilmajärjestelmäosaston pienet toimipisteet löytyvät myös
San Diegosta ja China Lakesta Yhdysvaltain länsirannikolta.

Toiminnalliset muutokset
Organisaatiomuutokset ovat näkyvä osa logistiikan muutosta, mutta myös toimintatapoihin on tehty merkittäviä uudistuksia.
Merkittävä osa logistisista toimijoista on koottu yhden johtoportaan, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtoon.
Puolustushaarojen tehtäväksi jäävät oman
puolustushaaransa huollon suorituskyvystä ja valmiudesta, operatiivisesta suunnittelusta ja johtamisesta sekä niiden
kehittämisestä huolehtiminen. Puolustushaaran esikunta antaa Puolustusvoimien
logistiikkalaitokselle materiaalisen suorituskyvyn kehittämiseen liittyvät toimeksiannot ja logistiikan tukitarpeet sekä muut
yksilöidyt vaatimukset. Puolustushaara

kehittää omaa suorituskykyään ja omistaa
suorituskykyä kehittävät hankkeet.
Päällekkäisiä toimintoja vähennetään.
Tiettyjä asioita, joita aikaisemmin tehtiin kolmen puolustushaaran esikunnassa,
siirretään laitoksen esikunnan tai Järjestelmäkeskuksen tehtäväksi. Näitä ovat
esimerkiksi erilaisten logistiikan projektien johtaminen, joukkojen varustamisen
ja kuljetusvälinesijoittamisen käytännön
toteuttamisen sekä materiaalihallinnon ja
tuotetiedon hallinnan ohjaaminen.
Puolustusvoimien
logistiikkalaitos
omistaa pääosan puolustusvoimien materiaalista vastaten materiaalin elinkaaren
hallinnasta ja ylläpidosta. Laitos toteuttaa
käytännössä kaikki puolustusvoimien sotavarustemateriaalin hankinnat ja suurimmat
siviilihankinnat.

Laitoksen johtaja

Apulaisjohtaja
Talousjohtaja

Esikunta

Järjestelmä- 1. Logistiikka- 2. Logistiikka- 3. Logistiikkarykmentti
keskus
rykmentti
rykmentti
Logistiikkalaitoksen organisaatio.
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Räjähdekeskus

Sotilaslääketieteen
keskus
Millog toteuttamassa ilmatorjuntaohjusjärjestelmä ITO05:n kunnossapitoa.
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Kolme logistiikkarykmenttiä muodostaa
palveluverkon rungon, johon käyttäjät tukeutuvat.
Suunnitteluryhmä suunnitteli ja
runko viimeisteli muutoksen
Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen
suunnittelua ja valmistelua varten perustettiin suunnitteluryhmä, jossa 2013
vuoden alusta työskenteli 18 päätoimista suunnittelijaa. Ryhmässä oli jäseniä
kaikista puolustushaaroista sekä myös
Pääesikunnasta ja sen alaisista laitoksista. Monipuolista kokemusta löytyi Pääesikunta-, puolustushaaraesikunta- ja
puolustushaarojen materiaalilaitostasan
suunnittelusta sekä myös joukko-osaston
toiminnasta. PVLOGL:n runko muodostettiin 2013 syyskuussa, jolloin perustamispäätökset hallintoyksiköistä tehtiin.
Kokoonpanoa täydennettiin noin 50 hengen vahvuiseksi 2014 aikana.
Ryhmä työskenteli Tampereella osana
Pääesikunnan logistiikkaosastoa ja Logistiikkapäällikön alaisuudessa. Suunnitteluryhmän ja rungon tehtävänä on ollut
varmistaa, että Logistiikkalaitos aloittaa
toimintansa 1.1.2015 ja on alusta asti kykenevä toteuttamaan tehtävänsä.
Töitä oli runsaasti. Suunnitteluryhmän johdolla laadittiin laitoksen prosessit
ja rajapintatarkastelussa määritettiin vastuu- ja tehtäväjako logistiikkalaitoksen
sekä muiden laitosten ja puolustushaarojen
välillä. Prosessityön yhteydessä on suunniteltu ja valmisteltu laitoksen toiminnanohjausjärjestelmä.
Jotta 2015 täysillä alkavaa toimintaa
voitiin järkevästi ja ajoissa alkaa suunnitella ja valmistella, oli tärkeimmät logis44

Rakennettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos

tiikkaa ohjaavat normit ja ohjeet laadittava
ensin luonnoksina ja lausuntokierrosten jälkeen virallisina asiakirjoina vuoden 2014
aikana. Tähän samaan kategoriaan lukeutuvat laitoksen hallintoyksiköiden työjärjestykset, jotka tarkennettiin ja koulutettiin
tulevalle henkilöstölle. Tehtävänkuvausten
ensimmäisten versioiden päivittäminen on
2015 agendalla.
Laitoksen henkilöstösuunnitelma rakennettiin 2012 syksyn - 2013 kevään
välillä ja toimeenpantiin etupainoisesti
siten, että vuoden 2014 loppuun mennessä laitoksen henkilöstö oli määrättynä tehtäviinsä.
PVLOGL:n tärkeä – ellei tärkein tehtävä on operatiivinen suunnittelu, jonka
aikataulu on noudattanut hyvin muun puolustusjärjestelmän suunnitteluaikataulua.
Valmiuden taso niin Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen joukkojen kuin kumppanien osalta kehittyy edelleen.
Koordinaatio ja yhteistyö suunnittelun
kanssa samaan aikaan käynnissä olleiden
materiaalin kunnossapidon ja vaatetushuollon järjestelyjen kumppanuushankkeiden kanssa suunniteltaessa oli ensiarvoisen
tärkeää. Lopputuloksella oli kaikissa tapauksissa merkitystä PVLOGL:n organisaatioon ja tehtäviin. Nyt ratkaisut ja niiden
vaikutukset pystyttiin kytkemään osaksi
kokonaisuudistusta.
Suunnitteluryhmän ja rungon työsarka
oli siis monitahoinen ja mittava. Yhteensä
päätoimisena resurssina PVLOGL:n valmisteluun on käytetty 2013-14 keskimäärin noin 30 henkilötyövuotta vuodessa ja
puolustushaarojen sekä muiden organisaatioiden panoksena arviolta sama määrä.

Muutos tapahtuu huomaamatta
Logistiikan organisaatiomuutoksessa tavoitteena oli, että joukot eivät juuri huomaisi muutosta logistiikan palveluissa.
Toimintaa valmisteltiin vuoden 2014
aikana mm. osallistumalla toiminnan ja
resurssien suunnitteluun uuden kokoonpanon mukaisin vastuin, kartoittamalla joukko-osastojen ja esikuntien palvelutarpeet.
Laitoksen toimintatapaa ja organisaatiota tuotiin tutuksi laajalla informaatiolla eri
medioissa ja perehdyttämällä myös omaa
tulevaa henkilöstöä tehtäviinsä. Muutosta
tehtiin tiiviissä yhteistyössä puolustushaarojen ja niiden materiaalilaitosten kanssa.
Samalla voitiin tunnistaa ja ottaa käyttöön
eri puolustushaarojen ja laitosten parhaita
käytänteitä.
Päämäärään pääsyn kannalta on tärkeintä, että logistiikkalaitoksen asiakas uskoo
logistiikkajärjestelmän toimivuuteen ja
logistiikan henkilöstöllä on asennetta, tahtoa ja kykyä. Muutoksen suunnittelijoilta ja
toimeenpanijoilta edellytettiin aitoa uskoa
asiaansa, mutta myös asiakkaan tulee suhtautua rakentavasti muutokseen. Palautetta pitää antaa reippaasti aina kun siihen on
aihetta - risuja ja ruusuja. Aikataulu muutoksen suunnittelulle ja täytäntöön laitolle
oli haastava ja uudet toimintamallit vaativat varmasti tarkastelua ja säätöä, kunhan
kokemusta ja palautetta on saatu.
Laitoksen johtajan asettamia keskeisiä painotuksia ensimmäiselle toimintavuodelle 2015 ja jatkovuosille:
•

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
johtaa puolustusvoimien logistiikan

järjestelyt 1.1.2015 alkaen. Toiminta nostetaan käsketylle tasolle, puolustusvoimauudistuksen edellyttämät toimenpiteet saatetaan loppuun
ja uudistuneet toimintatavat otetaan
täydessä laajuudessa käyttöön vuonna 2015. Toimintatavat logistiikkalaitoksen eri toimijoilla on yhtenäistettävä
•

Ensimmäinen ja nopein palaute logistiikkajärjestelmän
toiminnasta
saadaan tuettavilta joukko-osastoilta. PVLOGL:n toiminnan painopiste
vuonna 2015 on palvelutason varmistamisessa ja sen tulee näkyä sujuvina logistiikan järjestelyinä. Erityisesti kriisinhallintajoukkojen logistisen
tuen järjestelyt on varmistettava.

•

Vuoden 2015 logistiikan operatiivisen toiminnan painopiste on joukkojen perustamisen suunnittelun tukemisessa, poikkeusolojen materiaalihankintojen suunnittelussa ja
materiaalin hajauttamisvalmisteluissa sekä sotilaallisten kriisinhallintajoukkojen tukemisessa. Logistiikan
operatiivista valmiutta kehitetään,
harjoitellaan ja testataan osana valmius- ja sotaharjoituksia. Kertausharjoitukset toteutetaan tasokkaasti.

•

Kevääseen 2016 mennessä laitoksen
toimintajärjestelmä auditoidaan. Toimintajärjestelmän kehittämistä jatketaan auditoinnista saatujen palautteiden sekä käytännön kokemusten
mukaisesti. Riskienhallinnan keinoin
parannetaan logistiikkalaitoksen mahdollisuuksia onnistua tehtävässään.
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•

PVLOGL vakauttaa toimintansa vuosien 2015–2016 aikana. Logistiikkalaitosta ja sen toimintaa kehitetään
vuodesta 2017 alkaen selkeyttämällä
edelleen logistiikkajärjestelmän johtosuhteita, poistamalla päällekkäisiä
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toimintoja, yhtenäistämällä toimintatapoja sekä lisäämällä kustannustehokkuutta. Kehittämisen päämääränä
on toimintavarma, joustava, yhteistoimintakykyinen, verkottunut ja vakioitu logistiikkajärjestelmä.

Järjestelmäkeskus
– järjestelmävastuullinen

Järjestelmäkeskuksen
johtaja
Hallinto- ja
suunnittelusektori

Apulaisjohtaja

Projektiosasto

Maajärjestelmäosasto

Merijärjestelmäosasto

Ilmajärjestelmäosasto

Tiedustelu-, valvontaja johtamisjärjestelmäosasto

Järjestelmäkeskuksen kokoonpano.

≡≡ Everstiluutnantti Vesa Tuunainen
≡≡ Majuri Janne Kempas

Artikkelin tässä osuudessa kuvataan ilmapuolustuksen suorituskykyjen rakentamisen ja ylläpidon vastuiden jakautuminen Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen kuuluvassa Järjestelmäkeskuksessa. Kirjoittajat palvelevat maajärjestelmäosaston tulivoimatoimialalla, joten käsittelyn painopiste on ilmatorjunnan asejärjestelmissä. Lähteinä on käytetty uusien
organisaatioiden työjärjestyksiä, suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon
sekä elinjakson hallinnan ohjeita. Kirjoituksessa saattaa olla vielä vanhaan ohjeistukseen perustuvia käsitteitä tai määritelmiä, joiden merkitys
on toivottavasti vielä lukijoiden muistissa. Osa lähteistä on vielä luonnoksia, joten niidenkään varaan ei voi täysin luotettavasti laskea.

J

ärjestelmäkeskus on logistiikkalaitoksen johtajan alainen yli 500 asiantuntijan hallintoyksikkö, jota johtaa Järjestelmäkeskuksen johtaja. Järjestelmäkeskus
on vastuullaan olevan materiaalin omistaja ja järjestelmävastuullinen.
Järjestelmäkeskus vastaa puolustusvoimien teknisten järjestelmien ja materiaalin
teknisen elinjakson hallinnasta, ylläpidosta ja kunnossapidosta sekä suorituskyky-

46

jen edellyttämän hankintatoiminnan teknisestä valmistelusta. Vastuu sisältää kaiken materiaalin käyttöturvallisuuden.
Johtajalla on apunaan apulaisjohtaja
sekä hallinto- ja suunnittelusektori. Keskukseen kuuluu projektiosasto, joka vastaa
materiaalisen suorituskyvyn rakentamiseen liittyvien vastuullaan olevien projektien johtamisesta ja hallinnasta, sekä neljä
järjestelmävastuullista osastoa, joilla on

vastuu omien järjestelmiensä materiaalisen
suorituskyvyn elinjakson hallinnasta. Järjestelmäosastojen henkilöstö oli aiemmin
jakaantunut maa-, meri- ja ilmavoimien
materiaalilaitoksiin sekä puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen hankeyksikköön. Osa tehtävistä oli myös meri- ja
ilmavoimien esikunnissa.
Ilmapuolustuksen järjestelmävastuiden jakautuminen
Maajärjestelmäosaston tulivoima-alan ilmatorjuntasektorin järjestelmävastuulla
ovat ilmatorjunnan ammus- ja ohjusasejärjestelmät sekä niiden ampumatarvikkeet.
Merijärjestelmäosaston taisteluvälinealan pintasodankäynnin sektorin järjestelmävastuulla ovat merivoimien alusten ilmatorjuntajärjestelmät ampumatarvikkeineen.
Ilmajärjestelmäosaston järjestelmävastuulla ovat ilmavoimien lentävä kalusto,
maavoimien ilmailuun kuuluvat helikop-

teri- ja miehittämättömän ilmailun järjestelmät, kaikkien edellä mainittujen
tukeutumisjärjestelmät sekä sotilastiedustelun ja sotilasilmailun tiedustelu-, valvonta ja johtamisjärjestelmät.
Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäosaston
tietojärjestelmäalan
operatiivisten järjestelmien sektorin järjestelmävastuulle kuuluu ilmatorjunnan johtamisjärjestelmät sovelluksineen.
Edellä kuvattujen päävastuiden lisäksi
osavastuita ilmapuolustuksen järjestelmien osajärjestelmistä on jakautunut myös
organisaation muihin osiin vaikkapa ajoneuvoalustojen, maastouttamisjärjestelmien, valelaitteiden tai ammunnanhallinnan
osalta. Selkeää, eikös totta? Huoli pois,
asia on meille järjestelmäkeskuksessa
työskenteleville päivänselvää. Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että olemme itsekin vielä opettelemassa toimintaa
uudessa viitekehyksessä. Oleellista on, että
samaa asiaa ei tehdä monessa paikassa ja
hyödynnetään organisaatiossa olevaa osaamista tarkoituksenmukaisesti.
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On muistettava, että logistiikkalaitos ja
järjestelmäkeskus perustettiin vasta vuoden 2015 alussa.
Ilmatorjunnan asejärjestelmien
elinjakson hallinta
Maajärjestelmäosaston tulivoima-alan ilmatorjuntasektorin järjestelmävastuulla
ovat ilmatorjunnan ammus- ja ohjusasejärjestelmät sekä niiden ampumatarvikkeet. Järjestelmävastuullisena sektorina
se vastaa järjestelmien elinjaksohallinnasta sisältäen niin rakentamisen, ylläpidon
kuin purkamisenkin. Ilmatorjunnan asejärjestelmistä rakentamisvaiheessa ovat
ITO12 ja ITO15. ITO12 on jo tosin siirtynyt pääosin operointivaiheeseen ja se tulee
suunnitellusti korvaamaan ITO96:n poistuvan suorituskyvyn. Operointivaiheessa
ovat ammusasejärjestelmät ml. ITPSV90,
ITO90M ja ITO05/05M. Joukkorakenteen
muutoksista johtuen myös osa 23ITK61tykkikalustosta on siirtymässä purkamisvaiheeseen.

Ilmatorjunnan asejärjestelmien
suorituskykyjen rakentaminen
Ilmatorjuntasektori johtaa ilmatorjunnan
asejärjestelmähankkeiden hankinta- ja ylläpitoprojektit, joista käynnissä ovat EKITO
(ITO15) -hankkeen hankintaprojekti ja
KKITO (ITO12) -ylläpitoprojekti. KKITO
(ITO12) -hankintaprojekti annettiin aikoinaan Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnassa järjestelmäosaston projektisektorin johdettavaksi, josta se periytyi edelleen Järjestelmäkeskuksen projektiosaston
johdettavaksi. Projektiosasto johtaa erikseen nimetyt merkittävät hankintaprojektit.
Osastolla palvelee vain projektipäällikkö
ja suurin osa projektihenkilöstöstä on maajärjestelmäosastolta. Ilmatorjuntasektorin
kymmenestä työntekijästä neljä tekee töitä
KKITO-hankintaprojektille.
Suorituskyvyn
rakentamisvaihetta
edeltää hankkeen valmisteluvaihe, jonka
aikana ilmatorjuntasektorin henkilöstö
osallistuu esimerkiksi Maasotakoulun johtamiin suorituskykyjen korvaamisen tut-

Ilmatorjunnan asejärjestelmien elinjaksovaiheet vuoden 2014 lopun tilanteessa.
(Vaiheistus on vanhan elinjaksomallin mukainen).
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kimuksiin (ITSUKO), joilla selvitetään
mahdollisia toteutustapoja tunnistettujen suorituskykytarpeiden täyttämiseksi.
Tuloksia hyödynnetään hankkeen suorituskyky- ja kyvykkyysvaatimusten, käyttökonseptin ja elinjaksosuunnitelman
laadinnassa.
Hankkeen asettamisen jälkeen tehdään tarkempi suorituskyvyn rakentamisen
suunnittelu, joka jaetaan yleensä esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheisiin. Vaiheiden
toteutusta varten voidaan perustaa projekti hankkeen antamien tehtävien toteuttamiseksi. Projektin tehtävänä voidaan käskeä
selvittää edellytykset hankintavalmiuden
saavuttamiseksi, luoda hankintavalmius tai
toteuttaa hankinta.
Esisuunnitteluvaiheen tuotoksena syntyvät jo alustavat järjestelmävaatimukset
ja elinjaksokustannuslaskelma sekä tukeutumiskonsepti, jossa määritetään perusteet
ylläpidon suunnittelulle.
Potentiaalisilta järjestelmätoimittajilta
voidaan pyytää alustavia tietoja suunnittelun tueksi tietopyynnöllä (RFI, Request
for Information). Tietopyyntö muistuttaa
jo paljon varsinaista hankinnan tarjouspyyntöä (RFQ, Request for Quotation),
mutta se ei ole varsinainen hankinnan
käynnistävä dokumentti. Tietopyynnössä tai viimeistään tarjouspyynnössä on
mainittava kaikki se tieto, jota tarvitaan
mahdollisesti hankittavan järjestelmän
elinjakson hallinnan suunnittelussa. Tieto
on analysoitava tarkoin ja tunnistettava
kaikki seurannaisvaikutukset resurssitarpeineen ennen hankintapäätöksen tekoa.
Hankintahinta on tyypillisesti vain murtoosa järjestelmän elinjakson aikana syntyvistä kustannuksista.
Lainsäädäntö tunnistaa muitakin tapoja toteuttaa hankinta kuin yleisimmin

käytetty kilpailutus, kuten esimerkiksi suorahankinta. Varsinainen hankinta on
määrätty logistiikkalaitoksessa laitoksen
esikunnan kaupallisen osaston vastuulle. Järjestelmäkeskus nimeää hankinnalle
teknisen asianhoitajan ja vastaa teknisistä
järjestelmävaatimuksista sekä niihin liittyvästä vertailusta ja päätöksentekokriteeristöstä. Hankittu järjestelmä siirtyy
hankinnan jälkeen Järjestelmäkeskuksen
järjestelmävastuulle.
Ilmatorjunnan asejärjestelmien
suorituskyvyn ylläpidon järjestelyt
Logistiikkalaitoksen perustamiseen liittyen huoltorykmentit ja niiden järjestelmäosat, joilla oli aiemmin ylläpitovastuu
järjestelmistä, lakkautettiin. Nämä huoltorykmenttien järjestelmäosien ylläpitoon liittyvät tehtävät siirtyivät osin Järjestelmäkeskukselle ja osin strategiselle
kumppanille Millog Oy:lle. Myös aiemmin Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnan huolto-osaston vastuulla olevia
tehtäviä siirrettiin Järjestelmäkeskuksen
hoidettavaksi. Ilmatorjuntasektorin henkilöstömäärä laski muutoksen yhteydessä
yhdellä henkilöllä, mutta vastuut järjestelmien ylläpidon osalta kasvoivat merkittävästi. Nyt koko ilmatorjunnan ammus- ja
ohjusjärjestelmien järjestelmävastuu siirrettiin ilmatorjuntasektorille. Ilmatorjunnan johtamis- sekä viestijärjestelmien
vastuu on järjestelmäkeskuksen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäosastolla.
Kaikilla ammus- ja ohjusjärjestelmillä
on vastuullinen järjestelmäinsinööri, joka
osaltaan vastaa siitä, että järjestelmävastuun mukaiset velvoitteet täytetään.
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Yksinkertaistetusti tämä tarkoitttaa sitä, että sektori ja
vastuullinen järjestelmäinsinööri vastaavat suorituskykyvastuullisen puolustushaaraesikunnan vaatimusten
saavuttamisesta annetuin
resurssein. Käytännössä ilmatorjuntajärjestelmät ylläpidetään asetettujen teknisten vaatimusten mukaisina
ja sellaisessa toimintakunnossa, kuin käyttöön asetetut soveltuvuus- sekä käyttövarmuusvaatimukset edellyttävät. Tämä edellyttää
kunnossapitovastuullisen
eli Millog Oy:n ohjaamista kunnossapidon
suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen.
Pääesikunta ja puolustushaaraesikunnat
määrittävät suorituskykyvastuullisina kunnossapidon tärkeysjärjestyksen, käskevät
suorituskykyjensä kriittisten järjestelmien
käyttövarmuusvaatimukset ja käyttöprofiilin. Kriittiset järjestelmät ja niiden laitteet ovat järjestelmiä, jotka suorituskyvyn
omistaja on määrittänyt kriittisiksi suorituskyvyikseen. Suurin osa ilmatorjunnan asejärjestelmistä kuuluu luonnollisesti
tähän kategoriaan.
Ilmatorjuntasektori vastaa kunnossapitosuunnitelman laadinnasta ja järjestelmien
huoltovaatimusten asettamisesta annettujen operatiivisten vaatimusten sekä järjestelmä- ja laitekohtaisten suunnitelmien
mukaisesti. Sektori vastaa myös vastuullaan olevien järjestelmien osalta vaatimusten dokumentoinnista ja hallinnoinnista.
Puolustusvoimat on siirtymässä käyttövarmuusperusteiseen kunnossapitoon, jossa kumppanilla on entistä laajempi vastuu
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Käyttövarmuusperusteisen kunnossapidon
periaate.

vuosityösuunnitelman, joka hyväksytään
vuosityöohjelmaksi.
Ilmatorjuntajärjestelmien kunnossapitoon liittyy keskeisesti myös muita kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyötahoja ja
sopimuskumppaneita. Järjestelmäinsinöörit vastaavat oman järjestelmänsä osalta
huoltosopimusneuvotteluista kansainvälisten toimittajien kanssa. Näitä ovat mm.
Thales, Rheinmetall Defence, Kongsberg
Defence & Aerospace, Saab ja Raytheon.
Sopimusneuvotteluissa pyritään turvaamaan järjestelmien yllä- ja kunnossapitoedellytykset pitkillä huoltosopimuksilla,
jotka ovat valtion kannalta kokonaistaloudellisesti edullisia. Ilmatorjunta saikin pitkällisen valmistelun jälkeen valtion
vuoden 2015 talousarvioesityksessä toi-

mintamenon tilausvaltuuden ilmatorjuntajärjestelmien yllä- ja kunnossapitoon.
Tilausvaltuus mahdollistaa monivuotisten huoltosopimusten solmimisen edellä mainittujen kansainvälisten toimittajien
kanssa. Sopimukset pyritään solmimaan
kolmikannassa puolustusvoimien, toimittajan ja strategisen kumppanin Millogin
kanssa. Millog on mukana neuvotteluissa, koska se on kunnossapidon käytännön
toteuttaja.
Vuoden 2015 alusta joukko-osastojen
varuskuntakorjaamot ja osin myös siellä
työskennellyt henkilöstö siirtyivät KUPI15-uudistukseen liittyen liikkeenluovutuksena Millog Oy:lle. Joukko-osastojen
vastuulle jää järjestelmien käyttöhuolto,
joka tarkoittaa joukon omilla resursseil-

järjestelmien käyttöön saamisesta perustuen esim. asetettuihin kappale- tai käytön määrävaatimuksiin.
Millog suunnittelee kunnossapidon järjestelmävastuullisen antamilla perusteilla ja
toteuttaa kunnossapidon vuosityöohjelman
mukaisesti. Lisäksi Millog Oy osallistuu
normaali- ja poikkeusolojen kunnossapidon suunnitteluun järjestelmävastuullisen
asettamien vaatimusten mukaisesti. Millog Oy vastaa järjestelmien kunnossapitoon liittyvästä varaosatarvesuunnittelusta,
varaosapalvelusta, varaosien varastoinnista, varaosavarastojen seurannasta ja raportoinnista sekä varaosien täydennyksistä
sovitussa laajuudessa. Ilmatorjuntasektori
tarkastaa, tarvittaessa priorisoi ja hyväksyy
varaosien hankintasuunnitelman sekä budjetoi varaosien hankinnat. Millog Oy vastaa vuosityösuunnittelusta edellä mainituin
perustein huomioiden lisäksi joukkotuotannon vaatimukset ja muut asiantuntijapalvelut. Järjestelmävastuullinen tarkastaa

ITO12 testiammunta Thor’s Hammer -harjoituksessa syksyllä 2014.
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laan toteuttamaa huoltotoimintaa. Käyttöhuollon päätehtävänä on pitää materiaali
käyttökunnossa lähellä käyttäjää ja ohjata
välineiden pääasiallista käyttäjää varusteiden teknisessä käytössä, käyttöturvallisuudessa sekä varmistaa kaluston käytettävyys ja palvelusturvallisuus kaikissa
turvallisuustilanteissa. Käyttöhuolto voi
sisältää myös erikseen määritettyjä korjaustehtäviä. Käyttöhuollon toimenpitein
toteutetaan myös poikkeusolojen vaatimusten mukainen taistelujärjestelmien
välitön tuki lähellä käyttäjää.
Käyttäjän (J-OS), kunnossapitovastuullisen (Millog), järjestelmävastuullisen (JÄRJK) ja suorituskykyvastuullisen
(MAAVE) välistä yhteistyötä tehdään mm.
järjestelmätyöryhmissä (JTYRY). Järjestelmätyöryhmät pitävät työkokouksia muutaman kerran vuodessa. Työkokouksissa
käsitellään järjestelmien elinjakson hallintaa liittyviä asioita, kuten elinjaksosuun-
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nitelmien ja sotavarustekorttien laatimista
ja päivittämistä, järjestelmän tilannekuvaa,
kierrätyssuunnitelmia, ohjeistuksien päivittämiseen liittyviä tarpeita ja järjestelmäkohtaisen kunnossapitosuunnitelman
tarkastamista.
Logistiikkalaitos vastaa puolustusvoimien varastoinnin suunnittelusta ja järjestelyistä siten, että logistiikkarykmentit
toimivat varastoinnin aluevastuullisina
toteuttajina ja hallintoyksiköiden lähimpinä tilahallinnan palveluiden järjestäjinä.
Järjestelmäinsinöörit suunnittelevat kunnossapitosuunnitteluun liittyen materiaalin
kierrätyksen ja siirrot yksiköiden välillä. Järjestelmien kierrätyksellä varmistetaan, että järjestelmien käyttö ja kuluminen
on tasaista ja se, että järjestelmät saadaan
säännöllisesti kunnossapito-ohjelmien
mukaiseen huoltoon.

Logistiikkarykmentit joukkojen
toiminnan mahdollistajana

Komentaja

Esikunta

Itä-Suomen
varasto-osasto

P

uolustusvoimien logistiikkalaitoksen
palveluverkon runko muodostuu kolmesta logistiikkarykmentistä. Logistiikkarykmentit toimivat logistiikan palvelukeskuksina ja asiakassuhteen hoitajina to52

Itä-Suomen
turvallisuusyksikkö

1. Logistiikkarykmentti

1. Logistiikkarykmenttiin kuuluu Kouvolassa sijaitsevan esikunnan lisäksi Etelä-Suomen ja Itä-Suomen varasto-osastot sekä Itä-Suomen turvallisuusyksikkö.
Rykmentin tärkeimpinä tuettavina joukkoina ovat Kaartin jääkärirykmentti, Karjalan prikaati, Maasotakoulu ja Utin jääkärirykmentti sekä Maanpuolustuskorkeakoulu ja Merisotakoulu. Näiden lisäksi
rykmentti järjestää logistisen tuen niille
puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
joukoille, joiden johtoportaat sijaitsevat
pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen alueilla.

2. Logistiikkarykmentin esikunta sijaitsee Turussa ja sen tärkeimpinä tuettavina
joukkoina ovat Porin prikaati, Panssariprikaati, Rannikkolaivasto, Rannikkoprikaati, Satakunnan lennosto ja Uudenmaan
prikaati. Näiden lisäksi se tukee kaikkia
niitä puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukkoja, joiden johtoportaat Länsi-Suomen alueella. 2. Logistiikkarykmenttiin kuuluu esikunnan lisäksi Länsi-Suomen varasto-osasto, Merivoimien
varikko, Talousvarikko ja Länsi-Suomen
turvallisuusyksikkö.

Komentaja

≡≡ everstiluutnantti olli-pekka rainto

Logistiikkarykmentti
– logistiikan palvelukeskus

Etelä-Suomen
varasto-osasto

teuttaen ja järjestäen hallintoyksiköiden
tarvitsemaa logistiikan tukea ja palveluja kaikissa valmiustiloissa, niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissa. Tavoitteena
on, että logistinen tuki toimitetaan joukon
tarpeet ymmärtäen ja jokaisella joukolla
on aina saatavilla nimetty tukija logistiikkajärjestelmästä.

Esikunta

Länsi-Suomen
varasto-osasto

Merivoimien
varikko

Talousvarikko

Länsi-Suomen
turvallisuusyksikkö

2. Logistiikkarykmentti
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Logistiikkarykmentit –
yhteiset prosessit
ja toimintatavat

Komentaja

Esikunta

Pohjois-Suomen
varasto-osasto

Ilmavoimien
varikko

Pohjois-Suomen
turvallisuusyksikkö

3. Logistiikkarykmentti

3. Logistiikkarykmentin tärkeimpinä tuettavina joukkoina toimivat puolestaan Jääkäriprikaati, Kainuun prikaati, Ilmasotakoulu, Karjalan lennosto ja Lapin lennosto. Pohjois-Suomen ja Pohjois-Karjalan
alueella sijaitsevien johtoportaiden logistinen tuki toteutetaan 3. Logistiikkarykmentin kautta. 3. Logistiikkarykmenttiin
kuuluu Tikkakoskella sijaitsevan esikunnan lisäksi Pohjois-Suomen varasto-osasto, Ilmavoimien varikko ja Pohjois-Suomen turvallisuusyksikkö.
On erityisesti syytä korostaa, että
logistiikkarykmenttien vastuita ei ole
sidottu alueittain, puolustushaaroittain
eikä aselajeittain. Kaikki kolme logistiikkarykmenttiä toimivat samoilla toimintaperiaatteilla luoden logistisen tuen
tukeutumisvastuulleen käsketyille puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukoille puolustushaaroista ja aselajeista
riippumatta. Tukeutumissuhteita määritettäessä on toki otettu huomioon eri
johtoportaiden ja joukkojen esikuntien
sijainti, kuten aikaisemmissa kappaleissa
on kuvattu.
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Meri- ja ilmapainotteisuus kahden logistiikkarykmentin osalta näkyy lähinnä merivoimien ja ilmavoimien erikoismateriaalia varastoivien ja kunnossapitoon osallistuvien varikkojen sijoittamisina näiden
rykmenttien alaisuuteen sekä yksittäisinä
lisätehtävinä näiden rykmenttien esikunnissa puolustushaaraosaamisen varmistamiseksi. Kaikilla logistiikkarykmenteillä on kuitenkin velvoite tukea logistisesti
kaikkien puolustushaarojen joukkoja tehtävän ja tilanteen mukaan.
Esikuntien, varastojen ja vartiostojen kokoonpanojen osalta kaikki logistiikkarykmentit ovat keskenään lähes
identtiset. Henkilövahvuuksien erot logistiikkarykmenttien välillä johtuvat niiden
johdossa olevien varikkojen, varastojen ja
vartiostojen lukumääristä. Varastot ja varikot toteuttavat puolustusvoimien pitkäaikaisvarastoinnin sekä vastuulleen käsketyt
kunnossapitotehtävät. Turvallisuusyksiköt
muodostuvat vartiostoista ja niiden tehtävänä on logistiikkarykmenttien sotilaspoliisi- ja vartiotoiminta.

Muutos maavoimien huoltorykmenteistä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
logistiikkarykmenteiksi ei pinnallisella
tarkastelulla vaikuta kovinkaan suurelta. Logistiikkarykmenteillä on kuitenkin
täysin uusi rooli osana laitoksen yhteistä
prosessiohjausmallia. Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen esikunta johtaa valtakunnallisesti logistiikan toimialojen kokonaisuutta tavoitteena mahdollisimman
samankaltaiset toimintatavat ja -menetelmät eri puolella Suomea toimivassa palveluverkossa.
Uudessa toimintakulttuurissa logistiikkarykmenttien osalta korostuu yhdessä
tekeminen laitoksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi selvästi aikaisempaa
korostetummin. Huoltorykmenttien hyvät
käytänteet säilytetään osana uusia logistiikkarykmenttejä uuden toimintatavan
näkökulmasta. Uuteen toimintakulttuuriin
sopimattomista käytänteistä luovutaan.
Laitostasoisen toimialaohjauksen vaikuttavuutta lisäämällä logistiikkarykmentit
voivat toimia aikaisempaa itsenäisemmin
kokonaisvastuullisena logistiikan järjestelyjen toteuttajana joukkojen suuntaan.
Puolustusvoimien hallintoyksiköt ja
puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään
tukeutuvat Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt ohjeistavat huollon paikalliset järjestelyt itsenäisesti ja toteuttavat sen pääasiassa käytössään olevilla omilla huoltojoukoillaan. Logistiikkarykmentit toimivat
tarvittaessa ensimmäisenä yhteyspisteenä
logistiikkajärjestelmään, mikäli tukeutumista ei ole muuten ohjeistettu.

Joukko tukeutuu aina ”omaan” logistiikkarykmenttiin, joka järjestää tarvittaessa logistisen tuen toisen logistiikkarykmentin avulla tai toteuttamana. Joukkoja
tuetaan samanlaisin periaattein niin kansallisessa kuin kansainvälisessä toimintaympäristössä - olipa kyseessä harjoitus
tai operaatio. Tukemisen lähtökohtana on
vakioitu toimintamalli tukitarpeen esittämisessä käsketylle logistiikkarykmentille.
Se järjestää logistisen tuen käyttäen omia,
muita logistiikkalaitoksen tai puolustushaarojen resursseja taikka sopimalla tuen
antamisen kumppaneiden tai elinkeinoelämän palveluihin tukeutuen. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja helpottaa joukkoa sen huollon järjestelyissä myös esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa joukko
siirtyy syystä tai toisesta toimimaan toiselle puolelle Suomea. Joukko saa logistisen tuen samanlaisena riippumatta siitä,
mikä logistiikkarykmentti sen tuottaa.
Logistiikkarykmenttien osalta yhteiset
prosessit ja toimintatavat mahdollistavat
myös toiminnan tehostamisen verrattuna aikaisempiin puolustushaarojen omiin
materiaalilaitoksiin ja maavoimien huoltorykmentteihin – onhan selvää, että yhdessä
laadittava, yhteinen, kaikkia logistiikkarykmenttejä koskeva ohje tai määräys säästää merkittävästi työaikaa suunnittelu- ja
valmisteluvaiheessa verrattuna siihen, että
jokainen esikunta valmistelisi saman normin kokonaan omana työnään. Esikuntatyössä saavutettavien tehostamistoimien
avulla säästyviä työtunteja voidaan lisätä
päätehtävien toteuttamiseen ja sitä kautta
parantaa joukoille annettavan palvelun vaikuttavuutta ja laatua.

55

Ilmatorjunnan vuosikirja 2015

Logistiikkarykmenttien
rooli operaatioiden
mahdollistajana
Logistiikka on operaatioiden mahdollistaja. Operatiivisella tasolla Puolustusvoimien logistiikkalaitos johtaa logistiikan järjestelyt. Se järjestää ja tuottaa logistiikan
palvelut ja kokoaa puolustushaarojen tukitarpeet. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen joukot ja kumppanien toiminnot
muodostavat operatiivisen tason logistisen suorituskyvyn, jolla luodaan edellytykset operaatioiden tukemiseksi.
Logistiikkarykmentit koordinoivat
tukeutumisjärjestelyt tukeutumissuhteiden mukaisesti ja yhteensovittavat tukeutumisverkostoon kuuluville puolustushaarojen kenttähuoltojoukoille tukemistehtäviä huollon järjestelyiden toteuttamiseksi.
Logistiikkarykmenteillä on kaikkien logistiikan toimialojen suorituskykyjä sekä
kyky tukea kaikkien puolustushaarojen
joukkoja. Poikkeusoloissa logistiikkaryk-
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menttien tuki toteutetaan edelleen hyödyntäen puolustusvoimien käyttöön osoitettuja teollisuuden ja kaupan resursseja.
Tuettavien joukkojen määrän kasvaessa
rykmenttien alaisuuteen perustetaan operatiivis-taktisen tason kenttähuoltojoukkoja, logistiikkapataljoonia ja -komppanioita.
Taktisella tasolla kenttähuolto on puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen toteuttamaa taistelevien joukkojen välitöntä tukea niiden organisaatioon kuuluvilla
huoltojoukoilla. Huoltopataljoonat, huoltokomppaniat ja muut organisaatioon
kuuluvat huoltojoukot muodostavat taktisella tasolla kenttähuollon suorituskyvyn.
Logistiikkarykmenttien komentajilla
on toimivalta koordinoida ja yhteensovittaa
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja
puolustushaarojen huoltojoukkojen käyttöä
operaatiosuunnalla tai määritetyllä alueella operaatioiden suorituskykyjen tukemiseksi ja logistiikan tukeutumisverkoston
ylläpitämiseksi (LOGCON = Logistics

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän jako suorittajan mukaan (Logistiikkaopas 2014).
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Control). LOGCON tarkoittaa toimivaltaa
logistiikan järjestelyiden yhteensovittamiseksi logistiikan toimialateitse. Toimivalta
sisältää mahdollisuuden kohdentaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen suorituskykyjä puolustushaaroille ja tarkentaa
puolustushaarojen organisaatioon kuuluvien huoltojoukkojen suorituskykyjä tukeutumisverkon rakentamiseksi ja huollon
järjestelyiden toteuttamiseksi.
LOGCON-toimivallan avulla voidaan
ohjata aluevastuussa olevan joukon vastuualueella toimivien puolustushaara- ja
aselajijoukkojen tukeutumista alueella
toimivaan huoltojärjestelmään. Esimerkiksi erillisten ilmatorjuntaohjusyksiköiden tukeutuminen tulevalla operaatioalueella voidaan järjestää yhden luukun periaatteen mukaisesti toimittamalla tukitarve
tukeutumissuhteiden mukaiseen logistiik-

karykmenttiin. Tukemisvastuussa oleva
logistiikkarykmentti tukee tällöin ilmatorjuntayksikköä sopimalla tuen järjestelyt tulevalla toiminta-alueella tukemisvastuussa olevan logistiikkarykmentin kanssa. Logistiikkarykmentin
LOGCON-oikeus antaa tällaisissa tapauksissa mahdollisuuden järjestää tukeutuminen myös puolustushaarojen huoltojärjestelmän avulla.
Ilmatorjuntajoukon alistaminen aluevastuussa olevalle johtoportaalle on
kuitenkin edelleen yksinkertaisin ja suositeltavin tapa varmistaa tukeutuminen tulevalla toiminta-alueella. Alistaminen tuo
johtoportaalle velvoitteen järjestää ilmatorjuntajoukon huolto joko oman huoltojärjestelmän avulla tai pyytämällä tukea
logistiikkarykmentiltä oman huoltojärjestelmän osoittautuessa riittämättömäksi.
57

Rakennettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Ilmatorjunnan vuosikirja 2015

Pääsääntöisesti muulle ilmatorjuntajoukon
huollolle puolustushaarojen huoltojärjestelmässä on olemassa tukeutumisedellytykset, mutta järjestelmien kunnossapidon
sekä ohjus- ja ampumatarvikehuollon järjestelyt vaativat yleensä logistiikkarykmenttien logistista tukea.
Käsitteillä ”logistiikka” ja ”huolto” on
uudessa toimintatapamallissa keskeinen
ero, joka tulee havaita käsiteltäessä logistiikkakonseptin toimintoja. Logistiikan järjestelyillä toimitetaan materiaali joukon
käyttöön sekä tuetaan joukkoihin orgaanisesti kuuluvia huoltojoukkoja täydentämällä materiaalia kulutusta vastaavasti. Joukko
sen sijaan toteuttaa taistelujoukkojen huollon pääasiassa itse omilla huoltojoukoillaan ja joukoilla on edelleen vastuu oman
huoltonsa johtamisesta ja järjestämisestä
vastuualueellaan.

Logistiikan hankkeissa on huomioitu
sekä maavoimien uudistettu taistelutapa
että logistiikkajärjestelmän muutos. Logistiikan suorituskykyjen kehittämisen tavoitteena on ollut logistiikkajärjestelmän
yhteensopivuus eri toimijoiden välillä.
Tämä kehitys on ollut edellytyksenä sille,
että logistiikkajärjestelmä kykenee mahdollistamaan joukkojen operaatiot kaikissa valmiustiloissa.
Logistiikkajärjestelmän tehokkuutta
on parannettu kehittämällä täydennys- ja
kuljetuskykyä sekä johtamisvälineistön
yhteensopivuutta tuettavien kanssa. Myös
lääkintähuollon kykyä etupainotteiseen
toimintaan on kehitetty. Hankkeiden tuottama kalusto ja materiaali mahdollistavat
konttiperiaatteella toteutettavat materiaalitoimitukset sekä koneellisen kuormankäsittelykyvyn osalle tuettavia joukkoja.

Uusien kokoonpanojen mukaiset huoltoyksiköt ovat peruskokoonpanoltaan ja
kalustoltaan samanlaisia. Logistiikkarykmenttien alaisuudessa toimivia yksiköitä
kutsutaan kuitenkin logistiikkakomppanioiksi ja puolustushaarojen organisaatioissa kiinteästi olevat yksiköt ovat huoltokomppanioita. Niiden henkilöstö- ja
materiaaliyksikkötyyppien osalta samanlaiset yksiköt helpottavat joukkotuotantoa ja jatkosijoittamista, vaikka niiden
käyttöperiaatteet luonnollisesti poikkeavat hieman toisistaan. Yksinkertaistaen
puolustushaarojen huoltokomppaniat tukevat suoraan joukkonsa taistelevia osia,
kun taas logistiikkalaitoksen logistiikkakomppaniat tukevat täydentämällä juuri
näitä edellä mainittuja huoltokomppanioita. Kokoonpanon ja kaluston samankaltaisuus vähentää kuorman purkamiseen ja
käsittelyyn kuluvaa aikaa, luo mahdollisuuden vahventaa joukkojen huoltoa sekä
muodostaa myös logistiikan reserviä puolustushaarojen huollolle.
Yksikkötyypin samanlaisuus koskee
kaikkien puolustushaarojen huoltoyksiköitä. Jääkäriprikaatin joukkoyksikkönä
toimivan Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston ilmavoimille tuottamat huoltokomppaniat ovat siis käytännössä kokoonpanoltaan ja kalustoltaan täysin muita huolto- ja logistiikkakomppanioita vastaavia.

Logistiikkarykmentit
vastaavat materiaalin
varastoinnista

Logistiikan hankkeissa huomioidut kenttähuollon erityispiirteet (Logistiikkaopas 2014).
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Puolustusvoimien materiaalin omistaa
Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Logistiikkarykmenttien johdossa olevat

neljä varasto-osastoa sekä kolme varikkoa vastaa materiaalin pitkäaikaisvarastoinnista.
Logistiikkarykmentit toteuttavat materiaalin pitkäaikaisvarastoinnin ja hallussaan
olevan varastoidun materiaalin kunnossapitotöiden toteuttamisen joko omana työnään
tai kunnossapidon strategisen kumppanin
(Millog Oy) toteuttamana. Logistiikkarykmenttien toteuttamat kunnossapitotehtävät
ovat vähentyneet ja siirtyneet lisääntyvässä
määrin kumppanin toteutettavaksi. Pääasiassa syynä on ollut järjestelmien teknistyminen, joka vaatii erikoistumista ja asettaa
korkeat osaamisvaatimukset kunnossapitohenkilöstölle – kunnossapitoresurssia
on ollut välttämätöntä keskittää riittävän
ammattitaidon varmistamiseksi kaikkien
järjestelmien osalta. Logistiikkarykmenttien alaisuudessa toimivat varikot ja varasto-osastot toteuttavat kuitenkin edelleen ne
kunnossapitotyöt, joita ei ole katsottu järkeväksi siirtää kumppanille.
Joukkotuotantokäyttöön ja valmiustehtäviin tarkoitettu materiaali on jaettu
joukko-osastoille joukkotuotantotehtävien ja valmiusvaatimusten mukaisesti. Sen
kierrätys joukko-osastojen ja logistiikkajärjestelmän välillä järjestetään Järjestelmäkeskuksen ohjauksessa. Kierrätys
käytön ja pitkäaikaisvarastoinnin välillä
on osa kunnossapidon suunnittelua, jossa
pyritään optimoimaan elinjakson aikana
järjestelmiin tehtävät kunnossapitotyöt.
Logistiikkarykmentit tukevat joukko-osastoja kierrätyksen lisäksi välittämällä tietoa
materiaalin käytettävyyteen liittyvistä asioista Järjestelmäkeskukseen. Keskeinen
työkalu on säännöllisesti toteutettavat asiakastapaamiset ja materiaalinvalvontatarkastukset, joiden avulla luodaan tilannekuvaa
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logistiikkajärjestelmälle joukko-osastojen
materiaalitilanteesta.
Räjähteiden pitkäaikaisvarastointi ja
siihen liittyvä kunnonvalvonta toteutetaan
logistiikkarykmenttien varastoilla. Ähtärissä sijaitseva Räjähdekeskus keskittyy valtakunnallisesti räjähdetuotantoon liittyviin
tehtäviin. Räjähdevarastoinnin kehittäminen räjähdeturvallisuuden osalta on yksi
logistiikkarykmenttien tärkeimmistä tällä
hetkellä käynnissä olevista kehittämistehtävistä. Tavoitteena on saavuttaa asetettu
Sotilasräjähdemääräyksessä asetettu vaatimustaso kaikkien puolustusvoimien hallussa olevien räjähteiden osalta vuoden 2017
loppuun mennessä.

Lopuksi

Rakennettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos

joukot ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Alkuvaiheessa voi olla käynnistymisvaikeuksia ja epäselvyyksiä, mutta
ohjeistus on kaikkeen keskeiseen jo kyllä
olemassa. Yhteydenoton kynnys logistiikkarykmentteihin kannattaa ainakin alkuvaiheessa pitää varsin matalana. Logistiikkarykmentit ovat palvelukeskuksia, joiden yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea
joukkoja myös opastamalla ja ohjaamalla
logistiikka-asioissa.
Tavoitteena on logistiikan tehtävien
toteuttaminen aikaisempaa tehokkaammin
ja vaikuttavammin. Logistiikkarykmenttien rooli kasvaa ja selkeytyy nimenomaan
tuettavien joukkojen suunnasta katsoen.
Rykmentit ovat pitkälti uuden laitoksen
”kasvot” asiakasrajapinnassa tuettavien
joukkojen suuntaan.

Olen tässä kirjoituksen logistiikkarykmenttejä koskevassa osuudessa keskittynyt logistiikkarykmenttien tärkeimpien
tehtävien käsittelyyn ilmatorjuntajoukon
koulutuksen ja käytön näkökulmasta. Logistiikkarykmentit avustavat ja toimivat
hallintoyksiköiden tukena kaikissa logistiikkalaitoksen vastuulla olevissa asioissa. Esimerkkeinä logistiikkarykmentin
tukemista asioista ovat kuljetusten järjestelyt, koulutusampumatarvikkeiden jakaminen joukoille, tilahallinnan tuki, ympäristöasiat, ajoneuvojen katsastustoiminta
ja kuljettajien tutkintojen vastaanotot.
Puolustusvoimauudistuksessa toteutetut muutokset pyritään tekemään tuettavan
kannalta mahdollisimman huomaamattomasti ja mahdollisuuksien mukaan palvelutasoa ja -laatua nostaen. Logistiikkarykmenttien näkökulmasta olemme onnistuneet tehtävässämme silloin, jos tuettavat
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Puolustusvoimien tutkimustoiminta
ja ilmapuolustus
≡≡ insinöörieversti jyri kosola

Puolustusvoimien
tutkimustoiminta

P

uolustusvoimien tutkimustoiminnan
tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa tietoa puolustusvoimien tavoitetilan määrittämiseen liittyvien päätösten ja suunnitelmien perustaksi. Tällä varmistetaan, että
puolustusvoimille asetut suorituskykyvaatimukset ovat tarkoituksenmukaisia ja valitut suorituskykykonseptit sekä toimivia
että kustannustehokkaita. Tavoitteena on
mahdollistaa se, että osattaisiin tehdä suuressa mittakaavassa oikeita asioita eikä

esimerkiksi varauduttaisi edelliseen sotaan
tai investoitaisi ratkaisuihin, jotka ovat tulossa tiensä päähän. Tavoitetilaa tukeva
tutkimus pyrkii selvittämään miten toimintaympäristö, kriisin kuva, teknologiat ja sodankäynti kehittyvät 20-30 vuoden
aikajänteellä. Suorituskyvyn rakentaminen
kestää tyypillisesti kymmenkunta vuotta
ja järjestelmille tehdään usein elinjaksopäivitys kymmenisen vuotta käyttöönoton
jälkeen. Siten strateginen tutkimus arvioi
osaltaan myös sitä, minkälaisia kehittämisvalmiuksia hankittaviin järjestelmiin tulee
sisällyttää.

Inertianavigointijärjestelmät ovat kehittyneet parissakymmenessä vuodessa huomattavasti. Vaikka
kehitys on ollut tasaista, mahdollistavat uudet pienikokoiset ja halvat laitteet kokonaan uudenlaisia
suorituskykykonsepteja. Tutkimuksella luodaan käsitys siitä, miten asiat kehittyvät ja mikä on milloinkin mahdollinen ja tarkoituksenmukainen tapa toteuttaa asioita. (J. Kosola)
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Tutkimuksen toisena keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että valitut suorituskykykonseptit osataan toteuttaa ja päätetyt investointihankkeet kyetään viemään riskejä
halliten onnistuneesti läpi. Tutkimuksella tuotetaan tietoa kehittämisohjelmien ja
hankkeiden tavoitteiden määrittämiseen ja
sisällön suunnitteluun. Kehittämistoiminnalla luodaan tarvittavia uusia ratkaisuja,
integroidaan teknologiaa kokonaispuolustusjärjestelmään sekä luodaan kansallista
huoltovarmuutta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla luodaan siten hankinta-, toimitus- ja huoltovalmiutta. On huomattava,
että vaikka materiaalihankintojen painopiste on puolustusministeriön strategisen
ohjauksen mukaisesti valmiissa ja toimiviksi todennetuissa järjestelmissä, tutkimustoimintaa tarvitaan hankintavalmiuden luomiseksi. Myös valmiiden ratkaisuiden sovittaminen puolustusjärjestelmään
edellyttää kehittämistyötä joko hankittavassa järjestelmässä tai olemassa olevassa puolustusjärjestelmässä, monesti kummassakin.
Tutkimustoiminnalla varmistetaan
myös suorituskykyjen toimivuus sodan
olosuhteissa. Teknisellä tutkimuksella
selvitetään järjestelmien ja niitä käyttävien joukkojen paljastuvuus vastustajan
tiedustelu-, valvonta- ja maalitusjärjestelmille sekä haavoittuvuus niiden ohjaamille ase- ja häirintäjärjestelmille. Sotapelein
ja operaatioanalyyttisiin tarkasteluin arvioidaan miten oma taktiikka ja taistelutekniikka toimivat käytännössä. Tavoitteena
on se, että järjestelmät toimivat myös sodassa, eivätkä vain näytä hyvältä maatalousnäyttelyissä. Sodan ajan toimintakyvyn
ymmärtäminen on valtion keskeisten turvallisuusetujen ytimessä. Siksi se tehdään
puolustusvoimien omana työnä, vaikka

muualla kumppanuuksia paljon hyödynnetäänkin.
Neljäntenä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehtävänä on luoda Suomelle edellytyksiä osallistua kansainväliseen
yhteistoimintaan sekä mahdollistaa kansainvälisen avun vastaanottaminen. Järjestelmien ja joukkojen tekninen ja
toiminnallinen yhteensopivuus on yksi tärkeä tutkimustoiminnan osa-alue.

Tutkimuksen pitkä
aikajänne
Puolustusvoimien tutkimustoiminnan aikajänne on useimpiin yrityksiin ja valtion virastoihin nähden hyvin pitkä. Tavoitetilan
määrittämistä tukeva strateginen tutkimus
tarkastelee toimintaympäristön muutosta 20-30 vuoden päähän. Asetettuun tavoitetilaan liittyviä valmiuksia ja osaamista
luodaan nelivuotisilla tutkimusohjelmilla,
jotka tähtäävät 12-16 vuoden päästä operatiivisessa käytössä olevan suorituskyvyn
hankintaan, toimittamiseen, integrointiin
ja operointiin tarvittavan ymmärryksen ja
osaamisen hankkimiseen. Tutkimusohjelmilla pyritään luomaan puolustusvoimien
yhteistä osaamista sellaisille alueille, jotka
tavoitetilassa on tunnistettu tärkeiksi. Tutkimusohjelmilla luodaan myös valmiuksia kehittämisohjelmien suunnitteluun ja
käynnistämiseen. Kehittämisohjelmia tukeva tutkimus ja kehittäminen luo puolustushaara- ja toimialakohtaisia hankevalmiuksia 1-4 vuoden päästä alkaville
hankkeille ja hankinnoille. Tällöin hankkeiden ja järjestelmien vaatimukset pystytään määrittämään realistisemmin ja kustannustaso on paremmin ennakoitavissa.
Varsinaisessa sarjahankintavaiheessa ei
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Puolustusvoimien tutkimuksen aikajänne on jopa 30 vuotta.
Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen on koottu sotataidon, sotatekniikan ja sotilaiden tutkimuskyky.

enää pitäisi tehdä mittavaa kehitystyötä. Jos kehitystyö on ymmärretty erottaa
sarjahankinnasta, sarjahankinta pystytään
toteuttamaan pienemmin riskein ja siirtyvien erien todennäköisyys on pieni. Tyypillinen virhe on kuvitella, että valmiin
järjestelmän ostaminen kävisi kuin kaupan hyllyltä. Puolustusmateriaalia kun
ei koskaan rakenneta valmiiksi hyllylle
odottamaan ostajaa.
Myös operatiivisessa käytössä oleviin
järjestelmiin ja niitä käyttäviin joukkoihin
liittyy tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Järjestelmien sodan ajan toimintakyvyn
varmistaminen koko ajan kehittyvässä ja
muuttuvassa uhkaympäristössä edellyttää
jatkuvaa tutkimista. Myös joukon toimintaperiaatetta ja järjestelmien käyttötapoja
on kehitettävä koko niiden elinjakson ajan.
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Organisaatiomyllerrys
osana puolustusvoimauudistusta
Puolustusvoimauudistuksessa puolustusvoimien tutkimustoiminnan rakenteita
muutettiin perin pohjin. Uudistuksen tavoitteena oli luoda valmiudet tutkia suorituskykyä kokonaisuutena, keskittää tutkimuksen ohjaus ja toteutus sekä osallistua
yhteisiin sopeutustalkoisiin. Tämä edellytti keskittymistä kriittisimmille tutkimusalueille ja muiden alueiden tutkimuksen karsimista. Tutkimusta tekevät yhteiset resurssit yhdistettiin Puolustusvoimien
tutkimuslaitokseksi ja puolustushaaroihin
muodostettiin taistelukeskukset. Tutkimusorganisaatioiden yhdistämisen yhteydessä niiden vahvuutta supistettiin 15 prosentilla. Puolustusvoimien tasolla tutkimuksen henkilöstövahvuutta pienennettiin 400
henkilötyövuodesta 340:een.

Hallintorakenteiden keventämisellä, tukitehtävien uudelleenjärjestelyillä sekä toissijaisista tutkimustehtävistä luopumisella
mahdollistettiin se, että supistuksen seuraukset eivät kohdistuneet täysimääräisesti tutkijoihin.
Puolustusvoimien tutkimuslaitos rakennettiin Puolustusvoimien teknillisen
tutkimuslaitoksen ympärille siirtämällä
luonnontieteellisen tutkimuksen yhteyteen myös sodan ja taistelun tutkimus sekä
käyttäytymistieteellinen tutkimustoiminta. Näin sotataitoon, välineisiin ja ihmisiin
liittyvä tutkimus saatiin saman katon alle.
Tämä mahdollistaa suorituskyvyn kaikkien osatekijöiden tutkimisen kootusti ja
koordinoidusti. On todettava, että ihmisen
toimintakykyyn liittyvä tutkimustoiminta jäi uudistuksessa hajalleen, sillä fyysistä, psyykkistä, eettistä, lääketieteellistä ja
sosiaalista tutkimusta tehdään Maanpuolustuskorkeakoulussa, Sotilaslääketieteen

keskuksessa ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa.
Puolustusvoimien tutkimustoiminnan
ohjaus, suunnittelu ja koordinointi keskitettiin Pääesikunnassa suunnitteluosastolle
siirtämällä teknologiatutkimuksen vastuut
ja resurssit materiaaliosastolta. Koordinointihenkilöstön määrää supistettiin 30
prosentilla samalla kun koordinoitavien
asioiden määrä lisääntyi. Tästä huolimatta
ohjauksen keskittäminen on mahdollistanut
Puolustusvoimien tutkimustoiminnan systematisoinnin. Pääesikunta on vahvistanut
käyttöön tutkimus- ja kehittämistoiminnan
normin, jolla varmistetaan organisaation laajuiset yhdenmukaiset toimintatavat.
Vuonna 2015 valmistuu Puolustusvoimien T&K-strategia, joka kuvaa puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan,
organisaatioiden ja toimintatapojen kehittämisen tavoitteet ja päälinjaukset.
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KEHOihin liittyvä TK-toiminta.
Operatiivistaktisen tason TK.
Operaatioiden analysointi ja evästäminen

Puolustusvoimien tutkimuksen ohjaus ja toteutus keskitettiin uudistuksessa. Kuvasta puuttuvat Pääesikunnan toimialaosastot, jotka ohjaavat ja suunnittelevat oman alansa tutkimusta asiakasroolissa.

Saman vuoden aikana valmistuvat myös
puolustusvoimien tutkimustoiminnan keskeisten sisältöjen kuvaukset Puolustusvoimien tutkimusagendan ja tutkimusohjelman muodossa.

Koordinoinnin tehostaminen
ja integrointi prosesseihin
Pääesikunnan suunnitteluosastolle keskitetyn ohjauksen tukemiseksi perustettiin
suunnittelupäällikön johtama T&K-suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on sovittaa
yhteen tutkimuksen asiakkaiden tarpeet ja
tutkimuslaitosten mahdollisuudet täyttää
ne. T&K-suunnitteluryhmässä ovat edustettuina Pääesikunnan osastojen ja puo66

lustushaaraesikuntien lisäksi tutkimusta
tekevät tai tilaavat laitokset.
Tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa
puolustusvoimien pääprosesseihin. Tutkimus- ja kehittämistehtävien on perustuttava näiden prosessien antamiin perusteisiin.
Vastaavasti tutkimusten tuloksia ja kehitettyjä ratkaisuja tulee hyödyntää prosesseissa. Tämän varmistamiseksi sekä
pääprosessi 1:tä koordinoiva strategiapäällikön koordinointiryhmän että pääprosessi
2:ta ohjaava sotatalouspäällikön koordinointiryhmän tulee kyetä varmistamaan,
että tutkimuksen tehtävät ja tulokset siirtyvät prosessien välillä ilman, että kehittämisen punainen lanka katkeaa.

Suorituskyvyn luomiseen liittyvän tutkimuksen asemoituminen puolustusvoimien kahteen ensimmäiseen pääprosessiin.

Tutkimuksesta voidaan tinkiä, mutta kannattaako se
Puolustusvoimiin kohdistetut budjettileikkaukset iskivät erityisen pahasti tutkimusja kehittämistoimintaan. Esimerkiksi pitkäjänteiseen tutkimustoimintaan käytettävän tilausvaltuusrahoituksen rahoitustaso
putosi vuosina 2008-2012 85 prosenttiin
vuosien 2002-2007 tasosta . Vuosina 20132016 rahoitus on vain 55 % budjettileikkauksia edeltävästä tasosta. Tätä voidaan
pitää huolestuttavana, koska näinä vuosina
olisi ajankohtaista luoda strategisten suorituskykyhankkeiden taustalla olevaa tie-

topohjaa sekä ymmärrystä käsillä olevan
teknologisen murroksen hallintaan ja hyödyntämiseen. Ilman luotettavaa tietopohjaa riskit suorituskykyjen kehittämiseen
ja ylläpitoon liittyvien päätösten oikeellisuudesta kasvavat. Samalla kyky hallita ja
suorituskyvyn rakentamiseen liittyviä riskejä heikkenee.
Puolustusministeriö on antanut puolustusvoimille tehtävän kasvattaa tutkimus- ja
kehittämistoiminnan rahoitusta siten, että
TK-toiminnan määrärahataso on palautettu vuoden 2012 tasolle vuodesta 2017 alkaen. Pitkän aikavälin tavoitteena on pyrkiä
asteittain 2 % TK-osuuteen puolustusmenoista.

Tutkimuksen tilausvaltuuksien kehittyminen 2000-luvulla.
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Resurssien keskittäminen
Niukkenevien resurssien johdosta joudutaan entistäkin tarkemmin pohtimaan
mihin keskittymällä saadaan paras vastine toimintamenoille ja tilaustutkimusvaroille. Tutkimustoiminnan tehtävien tärkeysjärjestyksen mukaisesti keskeisimpiä
ovat strateginen ennakointi ja suorituskykykonseptit. Luonnontieteiden osalta
korostuu Informaatioteknologia, jolla on
keskeinen rooli toimintaympäristötietoisuuden, johtamisen, elektronisen sodankäynnin ja tietoverkkosodankäynnin suorituskyvyissä.
Materiaaliteknologiassa herätteen hallinta, ballistinen suojaus ja energeettiset
materiaalit ovat alueita, jotka asevoimien
on hallittava ja joissa siviilitutkimuksella
on vähän annettavaa. Joukkotuhoaseiden
osalta erityisesti C- ja B-suojautumiskyky
ja siihen tarvittava tilannekuva ovat tärkeitä. Joukon psyykkinen ja fyysinen toimintakyky määrittävät pitkälti voidaanko
joukkoa käyttää aiotulla tavalla ja saadaanko sen materiaalista koko suorituskykypotentiaali irti.

Verkostojen hyödyntäminen
Puolustusvoimien tutkimustoimintaa kuvailtaessa ei voida olla mainitsematta ulkopuolisia verkostoja. Puolustusvoimien
omat tutkimusresurssit riittävät vain sellaisten tutkimusten tekemiseen, joita ei –
yleensä salassapitosyistä – voida tilata ulkopuolelta. Tämän vuoksi Suomessa on
kehitetty useita toimivia yhteistyömuotoja tutkimuksen suuntaamiseksi kansallisten tarpeiden mukaisesti sekä eri tahoilla
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tehdyn tutkimuksen tulosten hyödyntämiseksi. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina on Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), joka rahoittaa
maanpuolustuksen kannalta relevanttia
tutkimusta ja kokoaa teollisuuden ja tiedeyhteisön jäseniä keskustelun, tiedonvaihdon ja innovoinnin mahdollistavaksi verkostoksi. Muita yhteistyötahoja tutkimusrahoituksen kohdentamisessa ovat
esimerkiksi Tekniikan edistämissäätiö
(TEKES) ja Suomen Akatemia. Puolustusministeriön tutkimusneuvosto ja puolustusvoimien teknologianeuvosto ovat
tehokkaita strategisen kommunikoinnin
ja suunnittelun välineitä.
Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan
jakaa taakkaa sekä kustannusten että tutkimuksen tekemisen osalta sekä päästä
käsiksi sellaiseen tietoon, joka ei olisi kansallisesti saatavissa tai johon ei olisi kustannustehokasta yksin investoida. Tärkein
tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälinen foorumi on Euroopan puolustusvirasto (EDA), jonka 12 teknologia-alueen
yhteistyöhön Puolustusvoimat osallistuu.
Yhteistyötä tehdään myös NATOn tiede- ja
teknologiaorganisaation kanssa sekä pohjoismaisessa viitekehyksessä (NORDEFCO). On huomattava, että kansainvälisestä
yhteistyöstä pääsee hyötymään, jos itsellä
on annettavana jotain sellaista, joka kiinnostaa muita.

Ilmapuolustuksen tulevaisuuden tutkimus
Ilmapuolustuksen tulevaisuuden tutkimuksen keskeisin kysymys on, mikä on
ilmauhan kehitys seuraavien 15-20 vuoden aikana, millainen toimintaympäristö

on 2030-luvulla sekä millaisia suorituskykykonsepteja ja teknologioita tuolloin
mahdollisesti ja todennäköisesti on käytössä. Näihin liittyvät arviot sekä niiden
taustalla olevat tutkimukset ovat salassa
pidettäviä, joten niitä ei tässä luonnollisestikaan voi käsitellä. Pyrin kuitenkin
kuvaamaan millaisin tutkimustehtävin ilmapuolustuksen tulevaisuuden haasteisiin vastataan sekä millaisia näihin liittyviä kehitystrendejä maailmalla nähdään.

Häiveteknologian merkitys
tulevaisuuden ilmavalvontasensoreiden toimintapiirissä
Ilmasodankäynnin kannalta keskeinen
kysymys on häiveteknologian merkitys tulevaisuudessa. Lentokoneiden häiveteknologinen suoja on optimoitu nykyisiä tutkajärjestelmiä vastaan. Suoja ei
ole välttämättä toimiva esimerkiksi nykyisten tutkien toimintataajuuksia matalammilla taajuuksilla, joilla lentokoneen
mitat alkavat vastata tutkasäteilyn aallonpituutta. Tämä heikentää sekä muotoilun
että tutkasäteilyä absorboivien pinnoitteiden merkitystä. Toisaalta tutkan matalampi toimintataajuus tarkoittaa sitä, että
säteilyn aallonpituus on pidempi. Se puolestaan heikentää tutkan kykyä tunnistaa ja paikantaa maali. Pidempi aallonpituus vaatii suurempia antennirakenteita ja
tekee tutkasta vaikeammin liikuteltavan ja
helpommin paljastuvan. Lisäksi matalataajuisen tutkan sivukeilatasot ovat usein
korkeampia, mikä altistaa niitä elektroniselle häirinnälle.
Digitaalisessa signaalinkäsittelyssä tapahtunut kehitys mahdollistaa kokonaan

uudenlaisen lähestymistavan tutkajärjestelmän haasteeseen löytää havaituksi tulemista välttelevä maali. Nykyisissä
tutkajärjestelmissä vastaanotin pyritään
optimoimaan ilmaisemaan lähettimen lähettämä ja maalista heijastunut signaali.
Tutkan lähettimessä signaalia varioidaan
lähinnä elektronisen häirinnän vaikeuttamiseksi. Tutkasignaalin generoiminen
ohjelmistollisesti mahdollistaa lähetteen
ominaisuuksien muuttamisen tarvittaessa
jopa pulssikohtaisesti. Elektronisesti keilaavan antennin avulla signaali voidaan
lähettää millä hetkellä tahansa mihin tahansa tutkan valvomassa tila-avaruudessa. Tällainen tutka voi optimoida sekä
lähettimen että vastaanottimen etsimään
kulloinkin haluttua kohdetta.
Häivekoneiden suoja perustuu osin
tutkasäteilyä imeviin materiaaleihin ja
osin siihen, että tutkasta tuleva signaali ei
koneen muotoilun johdosta heijastu takaisin tutkaan, vaan ohjataan muualle. Tutkateknologian kehitys saattaa kiistää tämän
periaatteen toimivuuden jatkossa. Digitaalisessa signaalinkäsittelyssä tapahtuva
kehitys mahdollistaa useiden signaalikomponenttien hyödyntämisen niiden tulosuunnasta, tuloviipeestä ja doppler-siirtymästä
riippumatta. Tällainen MIMO-vastaanotin
(Multiple Input, Multiple Output) kykenee yhdistämään sekä maalista suoraan
tulevan, että eri kautta heijastuneet kaiut
yhdeksi havainnoksi. Jos sekä lähettimiä
että vastaanottimia on riittävä määrä, häivekoneen näkymättömyys voi olla uhattuna. MIMO-tutkaverkko on lisäksi vaikeasti
lamautettava, koska vastaanottimet ovat
passiivisia ja ne voivat hyödyntää useita
erilaisia lähetteitä.
Sensoriteknologian kehittymisen myötä häivelentokoneiden ja -ohjusten immu69
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Uudet sensoriteknologiat pyrkivät haastamaan häiveteknologian 2020-30-luvuilla. (J. Kosola)

niteetti vastatoimille ei enää ole itsestäänselvyys. Jopa amerikkalaiset ovat kyseenalaistamassa häiveteknologian ylivertaisen merkityksen 2030-luvun ilmasodankäynnissä. Varmuutta siitä mikä uusien
sensoriteknologioiden ja häiveteknologian välisen kamppailun lopputulos – tai
edes tilanne 2030 – on, ei kenelläkään ole.
Kysymys on kuitenkin keskeinen monen
maan hävittäjähankinnan kannalta: onko
tarkoituksenmukaista hankkia häiveteknisesti suorituskykyinen kalusto vai ovatko
esimerkiksi lento-ominaisuudet tärkeämpiä? Häiveteknologian ongelmana on se,
että häiveteknologiset ratkaisut, kuten
muotoilu ja pinnoitteet, voivat olla aerodynaamisesti tai muutoin epätoivottavia.
Ne lisäävät usein painoa ja vaativat huoltoa. Hypersooninen teknologia nähdään
yhtenä mahdollisena vaihtoehtona häiveteknologialle. Amerikkalaiset, joilla toki
on varaa kehittää useita erilaisia suoritus70

kykykonsepteja, ovat panostamassa voimakkaasti hypernopeisiin ilma-aluksiin ja
aseisiin periaatteella ”jos lentää Mach 6,
niin ei ole väliä tuleeko nähdyksi vai ei”.
Suomen kannalta kriittinen kysymys on
se, onko Hornetin seuraajan oltava häivekone vai olisiko tarkoituksenmukaista panostaa muihin ominaisuuksiin.

Autonomiset järjestelmät
Toinen tulevaisuuden ilmasodan kannalta keskeinen kysymys on missä vaiheessa ja miten yleistyvät autonomiset järjestelmät vaikuttavat ilmavoimien suorituskykykonsepteihin ja ilmapuolustuksen
suorituskykyvaatimuksiin. Tällä hetkellä
operatiivisessa käytössä on lähinnä tiedustelu- ja valvontatehtäviin tarkoitettuja
kauko-ohjattuja ilma-aluksia. Aseistettuja
lennokeita käytetään lähinnä asymmetri-

sissa konflikteissa ilmasta pintaan täsmävaikuttamiseen. Nykyisten miehittämättömien ilma-alusten autonomiset kyvyt
riittävät lähinnä törmäyksen välttämiseen.
Varsinaiset taistelulennokit (UCAV, Unmanned Combat Air Vehicle) ovat vasta
demonstraattori- ja prototyyppivaiheessa. On kuitenkin selvää, että autonomiset
järjestelmät tulevat yleistymään huomattavasti. 2020-luvulla autonomisia ominaisuuksia hyödynnetään asevaikutuksen
nopeuttamiseen nopeuttamalla havaintotunnistus-maalitus-voimankäyttö-ketjua.
Käytännössä tämä tarkoittaa autonomisten sensoreiden hyödyntämistä sekä tilannearvion ja päätöksenteon tukemista tekoälyllä. 2030-luvulla nähdään miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien
yhteiskäyttö tiedustelu-, valvonta- ja voimankäyttötehtävissä, myös ilmataistelussa.

Paikantaminen ja navigointi
tulevaisuudessa
USA:ssa on esitetty arvioita, että 2020
mennessä maan satelliittijärjestelmien
toimintakyky voidaan kiistää. Tämän johdosta he katsovat tarvitsevansa kyvyn tarvittaessa toimia myös ilman satelliitista
saatavaa tarkkaa aikaa, paikkaa, tilannekuvaa ja tietoliikennettä. Tähän uhkaan
pyritään vastaamaan yhtäältä parantamalla tilannekuvaa avaruudessa ja suojaamalla satelliitteja ja toisaalta kehittämällä satelliittiriippumattomia järjestelmiä
sekä kykyä palauttaa satelliittijärjestelmien toiminta. Erityisesti autonomisten järjestelmien sekä kaukovaikutteisten täsmäaseiden toimintakyvyn kannalta on
välttämätöntä kyetä suojaamaan satel-

liittinavigointijärjestelmä sekä varautua
toimimaan myös ilman sitä. Mahdollisia
teknologioita ovat esimerkiksi laser- ja
MEMS -pohjaiset inertianavigointimenetelmät, suhteellinen radionavigointi sekä
kuvaa muodostavien hakupäiden maastonseuranta- ja maaliinhakeutumiskykyjen hyödyntäminen. Joka tapauksessa
kaikkia munia ei kannata laittaa yhteen
koriin.

Ilmapuolustuksen kaluston
korvaaminen 2020-luvulla
Edellä kuvattuja ilmasodan ja ilmapuolustuksen muutokseen liittyviä pidemmän aikajänteen tutkimuskysymyksiä akuutimpi
on Puolustusvoimien tarve korvata käytöstä poistuva Hornet-kalusto. Myös merkittävä määrä ilmatorjunnan asejärjestelmiä tulee elinkaarensa päähän 2020-luvulla. Ne on joko korvattava uudella
kalustolla tai niihin on tehtävä elinjaksopäivitys. Tutkimustoiminnalla selvitetään
sekä mahdollisuuksia elinkaarien jatkamiseksi että korvaavien suorituskykyjen
rakentamiseksi. Näihin liittyen tutkitaan
korvaamisen tarkoituksenmukaisia aikatauluja, realistisia hankintavaihtoehtoja
sekä kustannusvaikutuksia. Käynnistyviä
hankintoja tuetaan kehittämällä vertailukriteeristöjä sekä testaamalla ja evaluoimalla vaihtoehtoja.
Uusien ilmatorjuntajärjestelmien käyttöönottoa tuetaan selvittämällä niiden suorituskyky erilaisia maalityyppejä vastaan
tutkimalla sekä hakupäiden ja ohjautusmenetelmien että taistelulatausten toimintaa
ja suorituskykyä. Kuvantavat sekä usealla
aallonpituudella toimivat ohjusten hakupäät pystyvät tunnistamaan ja väistämään
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perinteisiä harhautusmenetelmiä, mikä
asettaa vaatimuksia omasuojajärjestelmien kyvylle havaita ja harhauttaa niihin
kohdistuva ohjusuhka. Joukon käyttöperiaatteita kehitetään hyödyntämään yhtäältä
ohjus- ja toisaalta omasuojajärjestelmien ominaisuuksia mahdollisimman hyvin.
Ohjuksen ja ilma-aluksen omasuojajärjestelmän välisen kamppailun tutkimisessa syntyvää osaamista hyödynnetään myös
omasuojajärjestelmien valinnassa, asentamisessa, ohjelmoinnissa ja oikean käyttötavan ohjeistamisessa.
Miehittämättömien järjestelmien yleistyminen ja torjuntaetäisyyden ulkopuolelta laukaistavien (standoff) täsmäaseiden
yleistyminen edellyttää uudenlaista suorituskykyä myös ilmatorjunnalta. Nykyiset
ilmatorjuntajärjestelmät voivat olla suojattomia parvena hyökkääviä autonomisia

järjestelmiä vastaan. Joukko eri suunnista hyökkääviä halpoja miehittämättömiä
järjestelmiä voi kyetä kyllästämään myös
nykyiset omasuojajärjestelmät. Tällainen hyökkäys voi olla hyvin kustannustehokas, varsinkin jos se voidaan rakentaa
pääosin kaupallisesti saatavilla olevalla
teknologialla.
Ilmapuolustuksen tutkimukseen kuuluu asejärjestelmien lisäksi valvonta-,
maalinosoitus- ja johtamisjärjestelmien
suorituskyvyn ja elinjaksojen tutkimus
sekä päivitys- ja korvaamistarpeiden sekä
-mahdollisuuksien selvittäminen. Tutkimuksella pyritään myös tuottamaan tietopohjaisia perusteita ilmatorjuntajoukkojen
tarkoituksenmukaiseksi organisoimiseksi
ja aseistuksen jakamiseksi joukoille.
Torjuntaetäisyyden ulkopuolelta laukaistavien aseiden torjunta muodostaa haasteen ilmatorjunnalle.
(J. Kosola)

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla kyetään tukemaan ilmapuolustusjärjestelmän kaikkien suorituskykyjen kehittämistä
koko niiden elinjakson ajan. Tutkimustoiminnalla kyetään varmistamaan ilmapuolustukseen tehtävien mittavien investointihankkeiden hallittu läpivienti sekä ilmapuolustusjärjestelmän toimivuus myös
kriisiajan olosuhteissa.

NASAMS:n johtamisjärjestelmässä on paljon hyödyntämispotentiaalia. (J. Kosola)
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llmatorjuntataktiikka 2015 –
suojaamisesta tappioiden tuottamiseen
≡≡ everstiluutnantti mikko mäntynen

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

I

lma-aseen suorituskyky maailmalla kehittyy jatkuvasti. Viimeisten 15 vuoden aikana on siirrytty eri tehtäviin räätälöidyistä konetyypeistä monitoimikoneisiin. Taisteluhelikoptereiden suorituskyky
on kehittynyt etenkin pimeätoiminnan
osalta. Myös häivetekniikan käyttöönottaminen, täsmäaseiden ja kaukovaikutteisten aseiden sekä lennokkien kehittyminen aiheuttavat ilmatorjunnalle haasteita. Vaikka lavettien ja järjestelmien
suorituskyky kehittyy, niiden määrä vähenee muun muassa kohonneiden valmistuskustannusten vuoksi. Pienempi kone74

määrä vaikuttaa tappioiden sietokykyyn.
Johtopäätöksenä on se, että nykyaikainen
ilma-ase ei kestä suuria tappioita.
Yhtälailla oma ilmatorjuntamme on
murroksessa. Yksiköiden määrä vähenee,
mutta tulen teho kasvaa siirryttäessä yhä
enenevässä määrin ammusaseista ohjusjärjestelmiin. Miten vastaamme kehittyneen taistelukentän haasteisiin? Vastaus on
tappioiden tuottaminen. Jokainen ammuttu ohjus on tarkoitettu osumaan. Jokainen
taktinen ratkaisu ja taistelutekninen suorite
tähtää tappioita tuottavaan laukaisuun.
Vuoden 2001 Ilmatorjuntaopas 1:ssä
määritettiin ilmatorjuntajoukkojen käyttöperiaatteeksi seuraavaa: ”Ilmatorjuntajoukkoja on ensisijaisesti käytettävä siellä, missä suojan tarve on suurin; ei siel-

lä, missä koneet lentävät. Ilmatorjunnan on kuitenkin kyettävä tuottamaan
ja tuotettava tappioita ollakseen uskottava.”
Vuoden 2015 Ilmatorjuntaoppaan
luonnokseen periaate on määritelty
seuraavalla tavalla:
”Ilmatorjuntajoukkoja on käytettävä
alueilla, joilla taistelevat joukot ovat
toimintansa vuoksi erityisen alttiita ilmatoiminnalle, ajan tai alueen
suhteen hävittäjätorjunnan ulkopuolella tai joiden alueella on kriittisiä
kohteita tai toimintoja. Ilmatorjuntajoukkojen keskeisin tehtävä on tuottaa huomattavat tappiot vastustajan
ilma-aseelle heti ensi-iskun torjunnasta alkaen.”

Su-34

2. Ilmatorjunnan kokonaisuus 2015
Ilmatorjuntajärjestelmän kuvaukses- Mi-28
ta on siirrytty ilmatorjunnan kokonaisuuden määrittelyyn.
ammusasejärjestelmiä. Yksi yksikkötyypIlmatorjunnan taktinen johtaminen on pi voi sisältää kaikkien järjestelmien osia.
joukkojen käyttöä käskemällä niille tehtä- Tämän lisäksi ilmatorjunnan toimijoita on
vät, toiminta-ajatus, johtosuhteet ja muut sijoitettu eri organisaatioiden eri tasoille
suunnitteluun ja suunnitelman toimeenpa- ilmatorjunnan taktisen ja tulenkäytön johnoon sisältyvät asiat sekä tilanteenmukais- tamisen mahdollistamiseksi.
ta yhteydenpitoa ja joukkojen toiminnan
Ilmatorjuntajoukoissa taktinen johtamiohjaamista. Ilmatorjunnan tulenkäytön joh- nen ja tulenkäytön johtaminen yhdistyvät
taminen on tulenkäytön perusteiden käs- ilmatorjunnan taistelun johtamiseksi. Ilmakemistä, tunnistetun ilmatilannekuvan torjunnan taistelun johtaminen on ilmatormuodostamista ja jakamista sekä tulen- juntajoukon johtamista kokonaisuutena,
käyttöä ohjaavien käskyjen antamista ja ja se jakaantuu tilannekuvan, tulenkäytön,
välittämistä.
taistelutekniikan ja taistelun tuen toiminIlmatorjunnan kokonaisuuden toimiva toihin, niiden suunnitteluun ja toimeenpaosa muodostuu ilmatorjuntajoukoista, jotka noon. Taistelun johtamisen päämääränä on
käyttävät tehtävän toteuttamiseen johta- ilmatorjuntajoukon tehtävän täyttäminen.
misjärjestelmiä, ohjusasejärjestelmiä ja
75
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Taktinen johtaminen

nisaatiotasoilla tapahtuva yhteistoiminta,
suunnittelu, analysointi ja raportointi.

Ammusasejärjestelmät

3. Ilmatorjuntataktiikan
muutos

Tulenkäytön johtaminen
ILMATORJUNNAN KOKONAISUUS
Ilmatorjuntajoukot
Ohjusasejärjestelmät

Johtamisjärjestelmät

Ilmatorjunnan toiminnot
Taistelun johtaminen
Tilannekuva

Tulenkäyttö

Taistelutekniikka

Taistelun tuki

Ilmatorjuntajoukon tehtävän täyttäminen

Tilannekuva muodostuu maa-, meri- ja
ilmatilanteesta, olosuhdetiedoista sekä
omien joukkojen tilanteesta. Toiminnallisesti se jakaantuu tilannekuvan muodostamiseen, ylläpitämiseen, täydentämiseen
sekä jakamiseen. Tilannekuvan perusteella annetaan ilmatorjuntajoukoille ennakkovaroitus ja maalinosoitus sekä mahdollistetaan ilmatorjuntajoukkojen tehokas
käyttö taistelualueella.
Tulenkäyttö sisältää ilmatorjuntayksiköiden tulenkäytön perusteiden laatimisen ja käskemisen sekä reaaliaikaisen
tulenjohtamisen ja tulitoiminnan.
Ilmatorjunnan tuliyksiköiden tulenjohtamisessa ja tulitoiminnassa tarvittavat
perusteet laaditaan ja käsketään ilmatorjunnan johtoportaassa tai johtopaikalla.
76

Taistelutekniikka muodostuu taisteluasematiedustelusta- ja valmisteluista, siirroista, ryhmittymisestä ja irtautumisesta
sekä itse taistelutoiminnasta. Taistelutekniikassa hyödynnetään ilmatorjuntajoukkojen taistelun toteutusperiaatteet, jolla
mahdollistetaan suorituskyvyn optimoitu
käyttö.
Taistelun tuki muodostuu huollon eri
alojen osa-alueiden toimenpiteistä, tiedonsiirrosta ja johtamispalveluista. Taistelun tuella mahdollistetaan osaltaan
johtamistoiminta sekä ylläpidetään ilmatorjuntajoukkojen suorituskyky.
Aselajitoimintojen lisäksi ilmatorjunnan resurssien tehokkaan ja koordinoidun käytön sekä oman toiminnan jatkuvan
kehittämisen edellytyksenä on eri orga-

Ilmatorjuntajoukkojen käyttö suunnitellaan osana puolustushaarojen operaatioita
huomioiden ilmapuolustuksen kokonaisuus. Uuden ilmatorjuntaoppaan taktiikan
kehittämisen päämääränä on ollut oman
joukkorakenteen, maaston ja olosuhteiden sekä taistelutavan huomioiminen eri
puolustushaarojen toimintaympäristössä
siten, että tappioiden tuottaminen hyökkääjän ilma-aseelle on mahdollisimman
tehokasta.
”Taktiikka on tehtävän toteuttamiseen
asetettujen resurssien ja keinojen optimaalista suunnittelua ja sovellettua käyttöä
päämäärien saavuttamiseksi taistelussa.
Taktiikka edellyttää taisteluun liittyvien
keinojen tuntemista ja taitoa soveltaa niitä
käytännössä.” Huttunen Mika: Monimutkainen taktiikka.
Ilmatorjuntataktiikalla tarkoitetaan
ratkaisuja ilmatorjunnan toiminta-ajatuksesta sekä ilmatorjuntajoukkojen taistelujaotuksesta ja käytöstä eri tehtäviin.
Ilmatorjuntataktiikalle perustan luo tuettavan johtoportaan operaation perusrakenteen ymmärtäminen sekä yleisten
taktisten periaatteiden soveltaminen ilmatorjunnan käytössä. Ilmasuojelu on
kiinteä osa yleistä operaatiotaitoa ja taktiikkaa.
Ilmatorjunnan taistelutekniikka on
kiinteä osa ilmatorjuntataktiikkaa, koska
taisteluteknisillä ratkaisuilla ja toimenpiteillä sekä ilmatorjunnan tulenkäytöllä

taktiset ratkaisut konkretisoituvat käytännön toiminnaksi.
3.1 Ilmatorjunnan yleiset käyttöperiaatteet 2015
Ilmatorjunnan käytön painopiste luodaan
alueille, joilla taistelevat joukot ovat toimintansa vuoksi erityisen alttiita ilmatoiminnalle, jotka ovat ajan tai alueen suhteen oman hävittäjätorjunnan ulkopuolella tai joiden alueella on kriittisiä kohteita
tai toimintoja.
Ilmatorjuntajoukkojen keskeisin tehtävä on tuottaa huomattavat tappiot
hyökkääjän ilma-aseelle heti ensi-iskun torjunnasta alkaen. Ilmatorjuntajoukkojen on
aktiivisesti hakeuduttava tilanteisiin, joissa tappioiden tuottaminen on tehokkainta.
Luomalla riittävän vahva ilmatorjuntavoima määräalueelle voidaan joukoille käskeä
suojaamistehtävä.
Ilmatorjunnan käytön suunnittelussa
ennakoidaan seuraavien taisteluvaiheiden
toteuttaminen. Antamalla joukoille valmistautumistehtäviä varmistetaan ilmatorjuntajoukkojen tarkoituksenmukainen ja
joustava käyttö erilaisissa tilannevaihtoehdoissa.
Samalla taistelualueella on pyrittävä käyttämään erityyppisiä ilmatorjunnan
asejärjestelmiä, jotta saavutetaan ulottuvuudessa kerroksisuutta ja vaikeutetaan
hyökkääjän ilma-aseen käyttöä ja vastatoimenpiteitä eri sää- ja valaistusolosuhteissa.
Omasuojailmatorjuntaan soveltuvia aseita on valmistauduttava käyttämään ilmaasetta vastaan.
Ilmatorjunnan on kyettävä yhteistorjuntaan yhteistyössä Ilmavoimien
kanssa, erityisesti Ilmavoimien taiste77
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lutukikohdassa ja suurkohteessa. Ilmatorjunnan käyttöä suunniteltaessa on
otettava huomioon Ilmavoimien torjuntojen suuntautuminen sekä Maavoimien
helikoptereiden ja lennokkien toiminta. Kaikki ilmatilan käyttötarpeet (ml.
asevaikutus ilmatilassa) esitetään, suunnitellaan ja hyväksytään ilmatilanhallinta-prosessissa, jolla tuotetaan paras
mahdollinen toiminnanvapaus kaikille
ilmatilankäyttäjille minimoiden samalla
omien tappioiden muodostumismahdollisuudet.
Ilmatorjunnan tulenkäytön johtoportaat liitetään ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmään. Ilmatorjunnan
tulenkäytön johtamisyhteydet on priorisoitava siten, että johtoportaat ja taistelunjohtopaikat liitetään ilmapuolustuksen
johtamisjärjestelmään kaikissa tilanteissa. Ilmatorjuntajoukkojen on suunniteltava
oma tulenkäytön johtamisensa myös siten,
että niillä on kyky itsenäiseen toimintaan
ilman yhteyksiä ylempään tulenkäytön johtoportaaseen.
Hyökkääjän ilma-aseen toiminnan
vaikutuksia tulee vähentää aktiivisilla ilmasuojelun toimenpiteillä. Ilmauhka on otettava huomioon operatiivisessa
suunnittelussa, taistelusuunnitelmia laadittaessa ja taistelutilaa valmisteltaessa.
Ilmasuojelun keinot on otettava käyttöön
ja niitä on hyödynnettävä kaikissa joukoissa.
3.2 Ilmatorjunnan yleiset taktiset
periaatteet
Ilmatorjuntajoukkojen taktista käyttöä
suunniteltaessa taktisen johtajan on hyödynnettävä ja sovellettava yleisiä taktisia
78
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periaatteita. Ilmatorjuntaopas 2015:sta on
ensimmäistä kertaa määritetty ilmatorjunnan yleiset taktiset periaatteet, joilla pyritään ohjaamaan taktisia ratkaisuja. Keskeisimmät taktiset periaatteet ilmatorjunnan näkökulmasta ovat aktiivinen ja
päättäväinen toiminta, yllätykseen pyrkiminen, olosuhteiden ja maaston hyväksikäyttö, voimien vaikutuksen keskittäminen, voimien taloudellinen käyttö sekä
vaikutusperusteinen operointi.
Aktiivisella ja päättäväisellä toiminnalla tarkoitetaan ilmatorjunnan liikkuvaa
ja määrätietoista käyttöä aloitteen tempaamiseksi ja käsketyn loppuasetelman saavuttamiseksi. Ilmatorjuntajoukkojen on
hakeuduttava tilanteisiin, joissa tappioiden
tuottaminen on tehokkainta. Aktiivisuus
edellyttää selkeitä johtosuhteita ja tehtäviä
sekä hyvää tilannetietoisuutta niin omien
kuin hyökkääjän joukkojen toiminnasta.
Liikkuva käyttö luo perustan yllätykseen.
Yllätykseen pyrkiminen tarkoittaa
oman toiminnan salaamista, harhauttamista sekä ilmatorjunnan liikkuvaa ja
monipuolista käyttöä. Eri joukkotyyppien
käytöllä samalla alueella hyödynnetään
erilaisten asejärjestelmien ja sensorien
suorituskyky ja vähennetään hyökkääjän
häirinnän vaikutusta. Yllätys on ilmatorjunnan tehokkain tapa aloitteen tempaamiseen.
Olosuhteiden ja maaston hyväksikäyttö tarkoittaa toimintaympäristön tuntemista ja taistelutilan suunnitelmallista
valmistelua vaihtoehtoisiin tilanteisiin.
Taistelutilan valmistelussa korostuu kaikkien joukkojen osalta ilmasuojelun merkitys ja ilmatorjuntajoukkojen osalta tuli- ja
viestiasemien sekä yhteyksien valmistelu.

Voimien vaikutuksen keskittäminen tarkoittaa ilmapuolustuksen eri elementtien
optimoitua käyttöä, painopisteen muodostamista, varautumista yllättäviin tilanteisiin valmistautumistehtävillä sekä painopisteen oikea-aikaista muuttamista. Ilmatorjunnan painopiste voidaan muodostaa
määrällisesti, laadullisesti, taisteluvaiheeseen tai alueeseen sitoen. Voimien vaikutuksen keskittäminen edellyttää hyvää
tilannekuvaa sekä yhteistoimintaa ilmapuolustuksen eri elementtien ja muiden
omien joukkojen kanssa.
Voimien taloudellisella käytöllä tarkoitetaan resurssien käytön optimointia
suhteessa vallitsevaan tilanteeseen. Ilmatorjunnan painopistettä on kyettävä muuttamaan tilanteen muuttuessa.
Vaikutusperusteisella operoinnilla
tarkoitetaan merkittävien tappioiden tuottamista vihollisen ilma-aseelle. Tappioiden tuottamisella vihollinen pakotetaan
reagoimaan, muuttamaan toimintatapojaan
ja suunnittelemaan toimintansa uudelleen.
Tappioiden tuottamisella kulutetaan hyökkääjän voimaa, heikennetään edellytyksiä
jatkaa operaatioita sekä rikotaan taistelujärjestystä ja taistelusuunnitelmaa.

AKTIIVISUUS
Ilmatorjuntajoukkoja on käytettävä aktiivisesti ja yllätyksellisesti. Liikkuva käyttö luo perustan yllätykseen, jolla temmataan aloite. Omasuojailmatorjunta ja ilmasuojelutoimenpiteet ovat osa aktiivista
toimintaa hyökkääjän ilma-aseeseen vaikuttamiseksi sekä siltä suojautumiseksi.

3.3 Ilmatorjunnan taistelun toteutusperiaatteet

ENNAKOINTI
Ilmatorjunnan käytön suunnittelussa on
pyrittävä ennakoimaan seuraavien taisteluvaiheiden toteuttaminen. Ilmatorjuntajoukkojen on suunniteltava oma tulenjohtaminen myös siten, että niillä on kyky
toimia itsenäisesti ilman yhteyksiä ylempään tulenkäytön johtoportaaseen.

Ilmatorjunnan yleisistä taktisista periaatteista johdetut taistelun toteutusperiaatteet ovat aktiivisuus, tavoitteellisuus,
monipuolisuus, ennakointi, synkronointi,
ketteryys ja vaikutuskeskeisyys. Taistelun
toteutusperiaatteet ohjaavat ilmatorjunnan taistelua ja sen suunnittelua kaikissa
toimintaympäristöissä.

TAVOITTEELLISUUS
Tavoitteellisuus tarkoittaa ilmatorjunnan
eri järjestelmien optimoitua ja painopistemäistä käyttöä tehtävään sitoen. Ilmatorjunnan tulenkäytön johtamisyhteydet
on priorisoitava siten, että johtoportaat ja
taistelunjohtopaikat liitetään ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmään
kaikissa tilanteissa.
MONIPUOLISUUS
Samalla taistelualueella on pyrittävä käyttämään erityyppisiä ilmatorjunnan asejärjestelmiä, jotta ulottuvuudessa saavutetaan kerroksisuutta sekä vaikeutetaan
hyökkääjän ilma-aseen käyttöä ja vastatoimenpiteitä eri sää- ja valaistusolosuhteissa. Ilmatorjunnan käytössä huomioidaan ilmapuolustuksen kokonaisuus.

SYNKRONOINTI
Ilmatorjuntajoukkojen käytön suunnittelussa ja taistelun johtamisessa keskeistä
on alueellinen johtamiskyky sekä hyvän
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tilannekuvan varmistaminen. Joukkojen
koordinoidulla käytöllä ja yhteistoimintaan perustuvalla ilmatilanhallinnalla varmistetaan suorituskyvyn maksimaalinen
hyödyntäminen.

goimaan, muuttamaan toimintatapojaan
ja suunnittelemaan toimintansa uudelleen.

KETTERYYS
Antamalla joukoille valmistautumistehtäviä varmistetaan ilmatorjuntajoukkojen
tarkoituksenmukainen ja joustava käyttö
erilaisissa tilannevaihtoehdoissa. Tämä
mahdollistetaan eri tilannekuvista ja -tiedoista muodostetulla kattavalla sekä reaaliaikaisella tilannetietoisuudella.

Aikaisemmin ilmatorjunnan johtaminen
jaettiin taktiseen, tulenkäytön, taistelutekniikan ja huollon johtamiseen. Ilmatorjuntaopas 2015:sta on pyritty selkeämpään ja toiminnallisempaan määrittelyyn.
Keskeisin muutos johtamisessa on taistelunjohtamisen käsitteen mukaan ottaminen. Ilmavoimien johtokeskusten toteuttama tulenkäytön johtaminen ja operatiivisia johtosuhteita pitkin toteutettu
taktinen johtaminen yhdistyvät kaikkien
puolustushaarojen ilmatorjunnan johtoortaissa taistelunjohtamiseksi.

VAIKUTUSKESKEISYYS
Ilmatorjuntajoukkojen on aktiivisesti hakeuduttava tilanteisiin, joissa tappioiden
tuottaminen on tehokkainta. Tappioiden
tuottamisella hyökkääjä pakotetaan rea-

4. Johtamisen muutos

ilmatorjunnan johtaminen
Ilmatorjunnan tulenkäytön johtaminen
on tulenkäytön perusteiden käskemistä,
tunnistetun ilmatilannekuvan muodostamista ja jakamista sekä tulenkäyttöä ohjaavien käskyjen antamista ja välittämistä

TULENKÄYTÖN JOHTAMINEN

Ilmatorjunnan taktinen johtaminen on
joukkojen käyttöä käskemällä niille
tehtävät, toiminta-ajatus, johtosuhteet
ja muut suunnitteluun ja suunnitelman
toimeenpanoon sisältyvät asiat sekä
tilanteenmukaista yhteydenpitoa ja
joukkojen toiminnan ohjaamista.

TAKTINEN JOHTAMINEN

TAISTELUN JOHTAMINEN
TILANNEKUVA

TULENKÄYTTÖ

TAISTELUTEKNIIKKA

TAISTELUN TUKI

Ilmatorjuntajoukoissa taktinen ja tulenkäytön johtaminen yhdistyvät ilmatorjunnan
taistelun johtamiseksi. Ilmatorjunnan taistelun johtaminen on ilmatorjunnan johtamista kokonaisuutena ja se jakaantuu tilannekuvan, tulenkäytön, taistelutekniikan ja taistelun tuen toimintoihin, niiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. Taistelun johtamisen
päämääränä on ilmatorjuntajoukon tehtävän täyttäminen.
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Ilmatorjunnan taktinen johtaminen toteutuu osana yhtymän (vast) operatiivista suunnittelua ja operaation toimeenpanoa. Sen tavoitteena on komentajan määrittämän loppuasetelman saavuttaminen. Taktisella johtamisella ohjataan joukkojen käyttöä operaation/taistelun
toteutusperiaatteiden mukaisesti.

ilmatorjuntajoukkojen tehtävät
TEHTÄVÄ

MÄÄRITELMÄ

Tappioiden
tuottaminen

Tuhotaan tai vaurioitetaan ilmamaaleja aloittamalla tuli edullisessa
maalitilanteessa tehokkaalta ampumaetäisyydeltä.

Suojaaminen

Estetään ilmamaalien toiminta suojattavaksi valittua toimintoa tai
kohdetta vastaan aloittamalla tuli suurimmalta tehokkaalta ampumaetäisyydeltä.

Lentotoiminnan
häirintä

Vaikeutetaan vastustajan ilmamaalien toimintaa tutka- tai laserlukituksilla, simuloiduilla ohjusammunnoilla tai ammusilmatorjunnalla aloittamalla vaikuttamalla äänikantamalta.

Taistelun johtaminen

Johdetaan ilmatorjuntajoukkojen tilannekuvan muodostamisen,
tulenkäytön, taistelutekniikan ja tukitoimien toimeenpanoa.

Ilmatorjuntajoukkojen tehtävät voivat olla varsinaisia tehtäviä tai valmistautumistehtäviä.

Tappioiden tuottamisen päämääränä on tuottaa maksimaaliset tappiot hyökkääjälle tuhoamalla tai
vaurioittamalla sen miehitettyjä sekä miehittämättömiä ilma-aluksia. Tehtävä toteutetaan mahdollisimman hyvistä tuliasemista, edullisessa ampumatilanteessa ja tehokkaalle ampumaetäisyydelle.
Tehtävä voidaan sitoa kohteeseen/alueeseen (esimerkiksi tappioiden tuottaminen ylimenopaikan,
taisteluosaston, maahanlaskua rajoittavan osaston tai huoltokeskuksen alueella) tai toimintoon
(esimerkiksi tappioiden tuottaminen taisteluosaston hyökkäykseen liittyen).

5. Tehtävien muutos

Lopuksi

Vuoden 2001 Ilmatorjuntaopas 1:n mukaan ilmatorjuntajoukoilla oli kuusi taktista tehtävää ja kahdeksan erilaista tulitehtävää. Uuteen ilmatorjuntaoppaaseen
on määritetty neljä ilmatorjuntajoukon
tehtävää. Tällä on pyritty yksinkertaistamaan aikaisemmin varsin monimutkaista tehtävätaksonomiaa. Ilmatorjunnan tulenkäyttöä säädellään ilmatorjuntajoukon
tehtävän lisäksi oppaassa määritellyillä
tulenkäyttökriteereillä ja valmiustiloilla.

Ilmatorjuntataktiikan selkeä painopisteen siirtyminen suojaamisesta tappioiden
tuottamiseen ei ole pelkästään toiminnallinen muutos. Se on ennen kaikkea asenteellinen muutos. Ilmatorjunnan rooli kehittyy passiivisesta reagoijasta aktiiviseksi tappioita tuottavaksi toimijaksi.
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Venäläisestä sotataidosta

Venäläisestä sotataidosta

≡≡ everstiluutnantti petteri lalu

Pietari I ja Suvorov

P

uolustin vuoden 2014 kesäkuussa operaatiotaidon ja taktiikan tieteenalaan
kuuluvaa väitöskirjaani: Syvää vai pelkästään tiheää?: Neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja
1930-luvun syvän taistelun ja operaation opit, jossa eräänä pitkän tutkimusjakson punaisena lankana olivat venäläisten
ja neuvostoliittolaisten sotateoreetikkojen
ajatukset sodan ja sotataidon periaatteista.
Tutkimukseni alkupisteenä olivat Pietari I:n (1672-1725) uudistukset, jotka
muokkasivat aiemmin kovin itämaisen
oloisesta Venäjän sotaväestä länsimaisen
mallin mukaisen armeijan ja laivaston1.
Niitä onkin sen jälkeen pidetty Venäjän
ainoina todellisina ja luotettavina ystävinä.

Venäjällä otettiin käyttöön todennäköisesti ruotsalaiseen ruotujakolaitoksen mukainen asevelvollisuusjärjestelmä, jonka erityispiirre oli käytännössä lähes elinikäinen palvelusaika – aatelissäätyyn kuuluvat olivat kaikki asevelvollisia ja miehistöpalvelukseen joutuivat maaseutujen
yhteisöt osoittamaan tietyn määrän nuorukaisiaan asepalvelukseen 25 vuoden ajaksi. Pitkä palvelusajan takaama harjaantuminen ja maaseutujen työyhteisökulttuuri
tekivät Venäjän armeijasta taidoltaan ammattiarmeijaan verrattavan.2
Pietari I:n perinnöksi jäi länsimaisen suuntauksen lisäksi Vuoden 1716
ohjesääntö, jolle eräät Venäjän armeijan
rakenteet edelleen perustuvat. Pietarin ajan
sotataidollisia piirteitä olivat muun muassa hyökkäyksellisyys, pyrkimys yllättäviin
koukkauksiin, ratsuväen liikkuvien osastojen käyttö, tykistön tulen keskittäminen ja

Knapas, Rainer: Pietari I (1672-1725), Suomen kansallisbiografia, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/510/, 2.6.2013, Артамонов, В.А.: Петр И и регулярная армия, Военно-исторический журнал, No 9, 1992,
suom. Artamonov, V. A.: Pietari I ja vakinainen armeija, Voenno-istoritšeski žurnal, ss. 2-9, ks. myös Duffy, Christopher: Russia’s Military Way to the West, Origins and Nature of Russian Military Power 1700-1800, Routledge & Kegan Paul, London, 1981, ss. 9-41, Байов, Алексей Константинович: Курс исторiи русскаго военнаго
искусства: Выпуск II. Эпоха Петра Великого., Тип. Гр. Скачкова, Санкт-Петербургъ, 1909. http://runivers.ru/
lib/book3106/9772/, 2.2.2012, suom. Baiov, Aleksei Konstantinovitš: Venäjän sotataidon historian kurssi, osa II,
ss. 40-42.
2
Артамонов, Artamonov (1992), s. 4, ks. myös Duffy, ss. 12, 38, vrt. Pylkkänen Ali: Suomi poikkeuksellinen sotatoimialue 1808-1809, Suomi ja Venäjä 1808-1809, toimittaneet Timo Vihavainen ja Andrei H. Saharov, Renvall instituutti, Helsinki 2010, ss. 52-54, Lappalainen, Jussi T., Wolke Lars Ericson, Pylkkänen, Ali: Suomen sodan historia
1808-1809, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hämeenlinna 2008, ss. 25-34, Lappalainen, Jussi T.: Elämää Suomessa Kaarle X Kustaan aikana, Jyväskylän yliopisto, Joensuu, 1976, s. 19.

Pietari I:n Nevan rannalla seisova ratsastajapatsas talloo voitettua vihollista eli Ruotsia kuvaavaa käärmettä ja
osoittaa kohti Itämerta. Asetelman viesti on selvä: aiemmin suomalaisten kalastajien asuttamalle Nevan soiselle
suistoalueelle perustettu pääkaupunki symbolisoi tavoitteen saavuttamista. (Kuva: Petteri Lalu.)

nopeasti rakennettavien maalinnoitteiden
käyttö. Varsinaisia sodankäynnin tai taistelun periaatteita Pietari I:n ohjesäännössä ei
lueteltu.3
Venäläisen sotataidon henkisenä isänä
voidaan hyvällä syyllä pitää generalissimus Aleksandr Suvorovia (1729-1800).
Hänen väitetään uransa aikana käyneen yli
60 taistelua häviämättä niistä yhtäkään.4
Suomalaisia ovat Suvorovissa kiinnostaneet hänet tiedustelu- ja linnoituskomennuksensa Kaakkois-Suomeen vuosina
1773 ja 1791-1792. Monissa suomalai-

sissa kirjoituksissa Suvorovia on koetettu
vääntää niin karjalaispojaksi kuin syntyperäiseksi suomalaiseksi. Tällaisesta ei kuitenkaan ole uskottavia todisteita.5
Mielenkiintoisen henkilöhistorian lisäksi Suvorov jätti perinnökseen sotataidollisia periaatteita ja paljon lentäviä
lauseita. Hänen keskeisimmät ajatuksensa sotataidosta on ilmaistu 1795 valmistuneessa Voittamisen opissa sekä hänen
käskyissään, ohjeissaan ja kirjeenvaihdossa. Voittamisen oppi on lyhyt kaksiosainen vihkonen, jonka ensimmäinen

1
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3
Lalu, Petteri: Syvää vai pelkästään tiheää?: Neuvostoliittolaisen ja venäläisen sotataidollisen ajattelun lähtökohdat, kehittyminen, soveltaminen käytäntöön ja nykytilanne. Näkökulmana 1920- ja 1930-luvun syvän taistelun ja
operaation opit, Maanpuolustuskorkeakoulu, Tampere, 2014, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2551-5.
4
Военный энциклопедический словар, Военное издателство, Москва, 2007, suom. Sotilastietosanakirja,
s. 704, jatkossa lyh. VES.
5
Rekola, Kauko: Suvorov – Generalissimus-genius, Suomen Historiallinen Seura, Vammala, 1989, ss. 22–23,
53, 198, ks. myös Salomaa, Markku: Karjalaispojasta generalissimukseksi: Suvorovin sankaruudella on ollut
monta hyödyntäjää, Sotilasaikakauslehti 84 (2009) n:o 5, ss. 48-52 vrt. Vihavainen, Timo: Suvorov historiallisessa kirjallisuudessa, teoksessa Rekola, Kauko: Suvorov – generalissimus-genius, Suomen historiallinen seura,
Vammala, 1989, s. 13, vrt. Kauppi, Ulla-Riitta: Suvorov, Aleksandr Vasiljevitš, Suomen kansallisbiografia, osa 9,
Siltanen-Tott, toimittanut Matti Klinge et al, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hämeenlinna, 2007, ss. 489-491,
Lalu (2014), ss. 23-26.
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osa on taisteluharjoituksen kuvaus. Toisessa osassa esitetään sotataidon teoriaa
lyhyiden helposti muistettavien sananlaskujen muodossa.6
Suvorov tiivisti taktisen sotataidon
kolmeen periaatteeseen: silmämäärään,
nopeuteen ja jatkuvan rynnäkön paineeseen. Silmämäärä, jolla Suvorov tarkoitti
taitoa arvioida nopeasti leiriytymispaikkaa,
marssin suorittamistapaa tai vihollisrintaman sopivaa rynnäkkökohtaa, voidaan
ymmärtää intuitiiviseksi taidoksi, jota
Clausewitz myöhemmin kuvasi käsitteellä pelisilmä. Pelisilmään oli ennen Suvorovia viitannut Preussin kuningas Fredrik II.7
Clausewitzin mielestä pelisilmä oli
hyvän sotapäällikön syntymäominaisuus.
Fredrik-kuninkaan ja Suvorovin mielestä
pelisilmää saattoi myös kehittää.8 Suvorovin mielestä nopeus oli edellytys yllätykseen pääsemiselle. Jatkuvan rynnäkön
paine kuvaa toimintatapaa, jossa tavoitetta
ei saavuteta yhdellä rynnäköllä, vaan jatkuvalla ja hellittämättömällä kamppailulla9.

Venäläisestä sotataidosta

Joissakin Suvorovin Voittamisen opin painoksissa esitetään kolmen taktisen periaatteen lisäksi myös strategian säännöt
ja seitsemän lakia sodassa.10 Vaikka neuvostoliittolaiset tutkijat pitivätkin niitä sisältäneitä Voittamisen opin laitoksia väärennettyinä, on nämä ajatukset yleensä
mielletty Suvorovin opetukseksi.
Suvorovin strategian säännöt:
1. Vältä yksinomaan voimannäyttöön ja harhauttamiseen tähtääviä toimia.
2. Keskitä aina nopea liike vihollisen päävoimia
vastaan, mutta hajauta lähestymismarssi vihollisen selustaa ja sivustoja uhkaavaksi.
3. Älä ryhdy erillisiin operaatioihin selustasi
turvaamiseksi.
Suvorovin seitsemän lakia sodassa
1. Toimi aina hyökkäyksellisesti.
2. Marssi nopeasti, hyökkää päättäväisesti,
kylmät aseet!
3. Metodit eivät ole tarpeellisia, sotilaan luotettava näkemys riittää.
4. Ylipäällikölle kuuluu täydellinen valta.
5. Vihollista vastaan on käytävä taistelukentällä,
ei istumalla linnoituksessa, vaan ajamalla vihollista takaa.
6. Älä tuhlaa aikaasi piiritykseen.
7. Älä hajota voimaasi kohteiden valtaamiseen.

Суворов, А.В.: Наука побеждать, Не числом, а уменьем! Военная система А.В. Суворова, Bоенный
университет, Русский путь, Москва, 2001, http://www.rp-net.ru/pdf/rvs/Suvorov.pdf, 3.9. 2012, suom. Suvorov,
A. V.: Voittamisen oppi, ss. 24-30. Суворов, А.В.: Наставления, приказы, инструкции, рапорты, письма, Не
числом, а уменьем! Военная система А.В. Суворова, Bоенный университет, Русский путь, Москва, 2001b,
http://www.rp-net.ru/pdf/rvs/Suvorov.pdf, 3.9. 2012, 3.9.2012, suom. Suvorov, A. V.: Määräyksiä, käskyjä, ohjeita ilmoituksia ja kirjeitä, ss. 31-98, Суворов, А.В.: Приказы и инструкции Суворова по обучению австрийской
армии в 1799 году, Суворов и его наука побеждать, Возрождение, Москва, 2000, под. ред. Головин, Н.Н.:
http://militera.lib.ru/science/golovin_nn01/index.html, 20.3.2012, suom. Suvorov, A. V. Suvorovin käskyt ja ohjeet
Itävallan armeijan koulutukselle vuonna 1799, ss. 90–96, ks. myös Lalu (2014), ss. 26-27.
7
Суворов , Suvorov (2001), s. 28-29, von Clausewitz, Carl: Sodankäynnistä, Art House, Smedjebacken, 1998, ss.
42-43, Fredrick II, King Of Prussia: Military Instructions to His Generals, Illustrated with plates, To which is added,
by the same Author, Particular Instruction to the Officers of His Army, and especially those of the Cavalry, Sherborne, London, 1818, http://archive.org/details/militaryinstruc00prusgoog, 21.2.2013, ss. 24-26.
8
Lalu (2014), s. 29.
9
Lalu (2014), s. 30.
10
Головин, Golovin (2000), ss. 100-102, vrt. Кочетков, А.Н.: К вопросу об истории, текстологии и библиографии
«Науки побеждать» А. В. Суворова, Суворовский сборник, Академия наук, Москва, 1951, suom. Kotšetkov, A.
N.: Kysymykseen A. V. Suvorovin Voittamisen opin historiasta, tekstologiasta ja bibliografiasta, ss. 157, 164, 167.

Suvorovin kylmät aseet -periaatetta ja
opetusta ”luoti on tyhmä, mutta pistin
kelpo mies” käytettiin 1800-luvulla perusteluna tuliaseiden käyttöön perustuvien toimintatapojen vastustamiselle. Suvoroville taistelun päämäärä oli vastustajan
tehokas tuhoaminen, joten hänen käsityksensä perustui 1700-luvulla käytössä olleiden taisteluvälineiden ominaisuuksiin.
Suvorovia pidettiin legendana jo eläessään, ja hänen merkitystään venäläiselle
sotataidolle analysoitiin jo 1800-luvun tutkimuksessa. Tekstilainauksia Voittamisen
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Aleksandr Suvorov. J. H. Schmidtin keväällä 1800 piirtämä pastellityö on viimeinen Suvorovin eläessä tehty muotokuva. (Wikipedia.)

opista sisällytettiin myös puna-armeijan
ensimmäisiin ohjeisiin11. Häntä pidettiin
hyvänä esimerkkinä sotilaisiinsa luottamusta rakentavasta johtajasta. Nykyisellä
Venäjällä ammattisotilaat tuntevat Suvorovin periaatteet hyvin, ja häneen viitataan ajoittain sotilaslehtien artikkeleissa.12

1800-luvun teoreetikot
1800-luvun sotilaallista ajattelua hallitsi niin Venäjällä kuin muuallakin Napoleonin armeijan sotataidon analysoiminen. Venäjän Napoleonia vastaan käymän
Isänmaallisen sodan (1812) aikana ja sen
jälkeen länsimaiset vaikutteet vahvistuivat Venäjän armeijassa. Niitä edisti Napoleonia palvelleen sveitsiläissyntyisen
kenraalin Antoine-Henri Jominin (17791869) siirtyminen Venäjälle 1814. Hän
sai keisarilta tehtäväkseen perustaa ylimmän tason sotilaallista koulutusta antavan
yleisesikunta-akatemian (1832). Siten jominilainen, sotaa ilmiönä systematisoimaan pyrkivä ja toimenpideluetteloita
suosiva, ajattelutapa siirtyi suoraan venäläiseen ylimmän upseeriston koulutukseen.13
Keisarillisen yleisesikunta-akatemian
ensimmäinen strategian ja sotahistorian
professori Nikolai Medem (1798-1870)
osoitti edistyksellistä ajattelua sisällyt-

Кочетков, Kotšetkov (1951), s. 179, ks. myös Menning (1986), Суворов, А.В.: Наука побеждать Суворова,
Военное издателсьво, Москва, 1941, suom. Suvorov, A. V: Voittamisen taito, s. 16.
12
Lalu (2014), ss. 35-37.
13
Глиноецкий, Н.П.: Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба, тип. Штаба войск
Гвардии и Петерб. воен. oкр, Санкт-Петербургъ, 1882, http://militera.lib.ru/h/glino- etsky_np01/index.html,
30.1.2012, suom. Glinojetski, N. P.: Historiallinen katsaus Nikolain yleisesikunta-akatemiaan, ss. 2-32, ks. myös
Astrén, Torsti: Clausewitzin ja Jominin sotateorioiden vaikutus Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation sotataitoon
toisen maailmansodan jälkeen, diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2001, ss. 23-24.
11
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täessään Carl von Clausewitzin (17801830) vom Kriege -teoksen filosofisen
näkökulman tuoreeltaan osaksi akatemian strategian kurssia. Onkin arvioitu, että
Medemin positiivinen suhtautuminen vaikutti vuosikymmenien ajan venäläiseen
näkemykseen Clausewitzin teorioista.14
Jominia pidetään periaatteisiin tukeutuvan sotataidollisen suuntauksen isänä.
Muun muassa keskittäminen, yllätys ja
tavoite ovat häneen useimmin liitettyjä
periaatteita.15 Venäläisen sotataidon 1800luvun pääteoreetikot Genrih Leer (18291904) ja Mihail Dragomirov (1830-1905)
edustivat selkeästi jominilaista näkökulmaa sotataitoon, jota he kehittivät periaatteiden pohjalta. Leer julkaisi oman
näkemyksensä sotataidon periaatteista vuonna 189416. Dragomirov perusteli sotilaskasvatuksellisia näkemyksiään
Suvorovin opetuksilla ja käytti niitä myös
torjuakseen tuliaseiden merkityksen kasvattamista17.
Leerin ajattelulle oli tyypillistä 1800luvun tiedekäsityksen mukainen pyrkimys
luokitella sotatiede luonnonteiden tapaan
eksaktiksi tieteeksi, minkä olisi pitänyt periaateajatteluun yhdistettynä vahvistaa teknisten keksintöjen merkityksen
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ymmärtämistä. Vaan toisinpa kävi: nykyaikaista aseistusta, kuten konekiväärejä,
hankittiin, mutta niiden käyttöperiaatteita
ei kehitetty. Nopea tekninen kehitys, uudet
tehokkaat aseet ja vanhentuneet sotataidolliset näkemykset osoittautuivat tappion
tuottavaksi yhdistelmäksi Venäjän–Japanin sodassa (1904-1905). Sota merkitsi
alkua keisarin itsevaltaisen järjestelmän
loppuliu’ulle sekä pitempiaikaiselle kehitykselle, joka päättyi siirtomaavaltojen
purkautumiseen tulevan vuosisadan maailmansotien seurauksena.

Operaatiotaidon orastus
Venäjän Yleisesikunta-akatemian nuoret
tutkijat ja opettajat osasivat ottaa myös
oppia Venäjän-Japanin sodan heikosta
sotamenestyksestä. Preussilaisten taktiikan ja strategian väliin sijoittuvaa taitoa
johtaa operaatiota oli seurattu jo vuoden
1870-1871 Preussin ja Ranskan välisen
sodan aikana.
Aleksandr Neznamov (1872-1928)
piti sotataidon ongelmana yritystä ratkaista sotaa yhdessä suurtaistelussa. Tällainen
oli kuitenkin hyvin harvinaista; päinvas-

14
Rose, Olaf: Carl von Clausewitz : Wirkungsgeschichte seines Werkes in Rußland und der Sowjetunion 18361991, Oldenbourg, München, 1995, ss. 32-38, ks. myös Медемъ, Николай: Обозренiе извѣстнейшихъ правилъ
и системъ стратегiй, Санкт-Петербургъ, 1836, suom. Medem, Nikolai: Tunnettujen strategian järjestelmien
kuvaus, s. 162.
15
Lappalainen, Matti: Antoine-Henri Jomini – Napoleonin profeetta : Nykyaikaisen sotateorian toisen ”kantaisän”
merkityksestä ja vaikutuksesta, Tiede- ja Ase 1987, http://ojs.tsv.fi/index.php/ta-test/article/view/45907, 1.7.2014,
ss. 172-189, ks. myös Lalu (2014), Liite 1.
16
Лееръ: Методъ военныхъ наукъ (Стратегiя, Тактики Военной Исторiи), suom. Leer: Sotatieteiden metodi (strategia, taktiikka, sotahistoria), ss. 18-26 ja 53-54, ks. myös Lalu (2014), s. 42 ja liite 1. – Leerin esittämät periaatteet olivat: äärimmäinen paine sodan alussa, toiminnan yhdenaikaisuus, taloudellisuus, voiman keskittäminen,
pääiskun tavoitteen, suunnan ja toteutuksen oikea valinta sekä aloitteellisuus.
17
Драгомиров, Mихайл: Лекции тактики, читанные в Учебном пехотном батальоне профессором
Николаевской академии Генерального штаба М. Драгомировым, тип. А.П. Червякова, Санкт-Петербург,
1864, suom. Dragomirov, Mihail: Nikolajevin yleisesikunta-akatemian professorin M. Dragomirovin taktiikan luentoja Harjoitusjalkaväkipataljoonassa, ss. 42, 95-96, ks. myös Lalu (2014), ss. 44-46.
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toin jokainen taistelu kulutti myös voitolle päässeen osapuolen voimia, ja siksi
hyökkäyksen jatkaminen edellytti taukoa.
Tämän takia sodat yleensä etenivät joukkojen huoltamismahdollisuuksien rajoittamin hyppäyksittäin. Hyppäysten pituuden
määrittävät yleensä sellaiset maastoesteiden määrittämät linjat, joihin heikompi
pystyy tukemaan vastarintansa. Taukojen
aikana armeijat täydentävät toisiaan ja
valmistautuvat uusiin toimiin. Neznamovin mukaan ”Tällaisia toiminnan ajanjaksoja ja niihin valmistautumista kutsutaan
operaatioiksi”. Neznamov kehitti operaatiota toimintalinjojen ja vaiheittaisten tavoitteiden kautta. Hän korosti, ettei
sodan kulkua voida kuitenkaan suunnitella etukäteen.18 Operaatioiden yläpuolella
oleva sodan strateginen johto ei voi nähdä
ennalta taistelukentän muutoksia. Samoin
operaation johto ei tilannemuutosten takia
saa sitoa itseään tarkasti lähitehtävää
pidemmälle. Neznamovin työllä oli keskeinen merkitys neuvostoliittolaiselle operaatioiden kehittämiselle.
Operaatiotaidon käsite syntyi saksalaisten operatiivisen taidon ja Neznamovin
ajattelun jatkokehitelmänä Neuvostoliitossa 1920-luvulla. Käsite julkaistiin ensimmäisen kerran Aleksander Svetšinin
teoksessa Стратегия (Strategia) vuonna
1927.
Hän määritteli sotataidon aloiksi opit
1) aseista ja taistelun teknisistä välineistä,
2) sotilasgeografiasta 3) sotilashallinnosta 4) sotilaallisten toimien toteuttamisesta.
Näistä jälkimmäinen oli hänen mukaan-

sa kokonaisuus, joka kuitenkin voitiin tutkimuksen ja opetuksen helpottamiseksi
jakaa taktiikkaan, operaatiotaitoon ja taktiikkaan. Taktiikan tehtävänä oli sovittaa yhteen teknisiä toimintoja taistelun
käymiseksi. ”Taktinen luovuus sääntelee
operaatiotaitoa. Taistelutoimet eivät ole
itsetarkoituksellisia vaan perusaineksia,
joista muodostetaan operaatio”. Strategian tehtävänä oli määrittää sodan luonne,
operaatioiden muoto, niiden mittasuhteet,
jännitteisyys ja tavoitteet. Svetšin sovelsi
clausewitzilaista ajattelua ”[– –] taktiikka
on operaatiotaidon jatkamista, ope-raatiotaito strategian jatkamista, kuten strategia
on politiikan jatkamista”. Svetšin tunnusti,
että uudenlainen jako kavensi merkittävästä taktiikan aikaisempaa tehtäväaluetta.19
Svetšinin mukaan operaatio on: ”toimintaa, jonka kuluessa joukkojen ponnistuksia käytetään ilman minkäänlaista
keskeytystä määritellyllä sotanäyttämön
alueella väliaikaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Operaatio on yhdistelmä erilaisia operaatiosuunnitelman mukaisia
toimia: materiaalista valmistelua, joukkojen keskittämistä lähtöasemaan, puolustuslaitteiden rakentamista, marsseja sekä
taisteluita, jotka käydään joko saartamalla tai murtautumalla niiden läpi, ja joissa
tuhotaan vastustajan joukot ja eristetään
ne muista sen joukoista ottamalla haltuun
tai valtaamalla käsketty tasa tai maantieteellinen alue.”20
Neuvostoliitossa ja Venäjällä operaation ja operaatiotaidon käsitteiden sisältö
ja asema on säilynyt suhteellisen muuttu-

18
Незнамов, А.: Современная война. Действия полевой армiй, Типографiя Гр. Скачкова, С.- Петербургъ,
1911, suom. Neznamov, A.: Nykyaikainen sota, ss. 10-12, 17-19.
19
Свечин, А.А.: Стратегия, Военный вестник, Москва, 1927, http://swetschin.narod. ru/books/Svechin_AA_Strategy.pdf, 8.2.2013, suom. Svetšin, A. A.: Strategia, ss. 15-16.
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mattomana 1920-luvulta alkaen. Nykyisen
käsityksen mukaan: ”operaatio on kokonaisuus tavoitteiden, tehtävien, paikan ja
ajan mukaan yhteen sovitettuja taisteluita, taistelutoimintaa, iskuja ja joukkojen
liikettä, jotka toteutetaan yhtäaikaisesti tai toisiaan seuraavasti yhteisen toiminta-ajatuksen ja -suunnitelman mukaisesti
saatujen tehtävien toteuttamiseksi laajalla alueella ja määrätyn ajan kuluessa.”21
Operaatiotaito nähdään edelleen sotataidon
osa-alueena sotilasstrategian ja taktiikan
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välisellä alueella.22
Venäläisessä operaation ja operaatiotaidon määritelmässä ei päähuomio ole joukon tai johtoportaan koossa vaan siinä,
että operaatio on sodan päämäärän kannalta välitavoitteita palveleva sekä yhtenäisen
suunnitelman ja johdon määrittämä. Toki
venäläiseen ajattelutapaan kuuluu myös
joukkorakenteiden mukainen ajattelu, joilla voidaan kuvata mille tasolle tai alueelle
joukon toiminta tyypillisesti sijoittuu.
(ks. taulukko).

Mittakaava tai taso

Joukko, voimat		

Alue

strateginen

asevoimat, strateginen yhteisjohtoporras, (sotilaspiiri)

sotanäyttämö,
strateginen suunta

operatiivis-strateginen

sotilaspiiri, ilmavoimien ja
ilmapuolustuksen johtoporras

rintama

operatiivinen		

operatiivinen yhtymä (armeija, armeijan vastuualue/suunta
lippue)

operatiivis-taktinen
			

yhtymä (armeijakunta, eri
laiset laivasto-osastot)

armeijakunnan vastuualue/suunta

taktinen		

taktinen yhtymä tai sitä pienempi joukko: prikaati, rykmentti, pataljoona, komppania

joukon vastuualue

			

Taulukko 1. Joukkojen ja toiminnan tasot. Määritelmiä ei ole yleensä tarkasti kuvattu lähteissä.
Sama.
Военная энциклопедия, в восьми томах, Военное издательство, Москва, 1993-2004, suom. Sotilastietosanakirja, osa 6, s. 77, (Lyh. VE) ks. myös VES (2007), ss. 497-489, ks. myös Советская военная энциклопедия, в восьми
томах, Военное издательство министерства обороны СССР, Москва, 1976-1980, suom. Neuvostoliittolainen sotilastietosanakirja, kahdeksassa osassa, osa 6, s. 64, (Lyh. SVE). vrt. Военная энциклопедiя, т-во И. Д. Сытина,
Петербург, Петроград, Москва, 1911-1915, http://militera.lib.ru/enc/sytin/index.html, 15.1.2013, suom. Sytinin sotilastietosanakirja, osa 17, s. 130. – Neuvostoliittolainen ja nykyinen venäläinen käsitys operaatiosta ovat yhtenevät.
Juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa ilmestyneessä Sytinin sotilastietosanakirjassa operaatio määriteltiin kokonaisuudeksi strategisia ja taktisia toimia, jotka on tarkoitettu saavuttamaan jokin sodan yksittäinen tehtävä ja saattamaan päätökseen taistelevien osapuolien yleensä suuria taisteluyhteenottoja.
22
VE, osa 6, s. 63, ks. myös VES (2007), s. 495, Воробьёв, И. Н.: Тактика – искусство боя, Общевойсковая
академия вооруженных сил Российской Федерации, Кафедра тактики, Москва, 2002, suom. Vorobjov, I. N.: Taktiikka – taistelun taito, s. 25.
20
21
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Puna-armeijan sotataidon
perusta ja syvän taistelun
opin kehitys
Lokakuun vallankumouksen jälkeen
bolševikkijohtajien tavoitteena oli vallankumouksen saavutusten suojaaminen sekä
vastavallankumoukselta että ulkoisilta vihollisilta. Uuden armeijan kaavailtiin perustuvan vapaaehtoisuuteen. Sen rungon
muodostaisivat työväen ja talonpoikien
luokat, jolloin se ideologisen pohjansa perusteella toimisi luonnostaan vallankumouksen päämäärien hyväksi. Ideologian
tuli perustua Marxin, Engelsin ja Leninin
näkemyksiin.23 Lenin viittasi sodan luonnetta käsitellessään Clausewitzin ajatukseen sodasta politiikan jatkumona, ja hän
painotti sodan olevan paitsi ulkopolitiikan
myös valtion hallitsevan luokan sisäpolitiikan jatkumo24.
Ajatukset vapaaehtoisuuteen perustuvasta armeijasta hylättiin pian ja Neuvosto-Venäjällä jouduttiin hyväksymään
keisarillisen armeijan upseerien paluu
asiantuntija- ja opettajatehtäviin.25 Paljolti juuri tästä syystä puna-armeijan ylemmän päällystön koulutuksen lähtökohdaksi

otettiin ensimmäisen maailmansodan länsirintaman havaintojen mukaan kiperin sotataidollinen ongelma, valmistellun
puolustuksen murtaminen, vaikka juuri
päättyneessä ja osittain vielä käynnissä
olevan sisällissodan kokemuksiin perustuva sotataito olisi ollut enemmän punaisten
komentajien mieleen.26
Neuvostovaltion sotilaallinen doktriini rakentui Mihail Frunzen (1885-1925)
ehdotuksen mukaisesti. Frunzen mukaan
sodan kuva oli muuttunut koko kansakuntaa koskevaksi taistelualueeltaan ja
-tavoiltaan jatkuvasti laajentuvaksi. Valtion oli valmistauduttava sotaan kokonaisvaltaisesti ja hyvissä ajoin. Sotilasdoktriini
jakautui tekniseen, puna-armeijan organisaatiota, taistelua ja taistelukoulusta, ja
poliittiseen, valtion suhdetta sotaan ja siihen valmistaumista käsittelevään osaan.
Frunzen sotilaallisen ajattelun keskiössä
olivat aktiivisuus, päättäväisyys ja hyökkäyksellisyys sekä operatiiviseen liikkuvuuteen perustuva joukkojen käyttö
rintaman eri osissa.27 Puna-armeijan yhtenäisen sotilaallisen doktriinin keskeisten
ajatusten voidaan katsoa määrittäneen asevoimien peruslinjaa lähes Neuvostoliiton
koko historian ajan.

Кадышев, А.Б. (ред.): Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах
(1917-1940), Военное издательство министерства обороны СССР, Москва, 1965, suom. Kadyšev, A. B. (toim.):
Strategian ja operaatiotaidon kysymyksiä neuvostoliittolaisissa sotilaallisissa teoksissa (1917-1940), ss. 3-4.
24
Ленин, В.И.: Война и революция, teoksessa Полное собрание сочинений, том 32, Издательство
политической литературы, Москва, 1969, suom. Lenin, V. I.: Sota ja vallankumous, sarjassa Täydelliset kootut
teokset, osa 32, ss. 78-79.
25
Мовчин, Н.: Комплектование красной армии, издание военной типографии упр. делами наркомвоенмор н
РВС СССР, 1926, suom. Movtšin, N.: Puna-armeijan täydentäminen, s. 22, ss. 32-33.
26
Куликов, В.Г. (ред.): Академия генерального штаба, Военное издательство Министерства обороны СССР,
Москва, 1976, suom. Kulikov, V. G. (toim.): Yleisesikunta-akatemia, ss. 21-22, 31-34, ks. myös Puna-armeijan
väliaikainen kenttäohjesääntö vuodelta 1936, suomennos, Otava Helsinki 1939, s. 9 ja Lalu (2014), ss. 72-78. PU-36 mukaan: ”Jokainen hyökkäys työläisten ja talonpoikien sosialistiseen valtioon torjutaan Neuvostoliiton sotavoimien koko voimalla, siirtämällä sotatoimet hyökkäyksen tehneen vihollisen alueelle”.
27
Фрунзе, М.В.: Единая военная доктрина и красная армия, Избранные произведения, Военное издательство
народного комиссариата обороны союза ССР, Москва, 1940, suom. Frunze, M. V.: Puna-armeijan yhtenäinen
sotilaallinen doktriini, teoksessa Valitut teokset, ss. 19-36.
23
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Puna-armeijan omaksuma hyökkäyksellisen tuhoamissodankäynnin doktriini edellytti tehokkaiden menetelmien kehittämistä. Alkusysäyksen uuden taisteluopin kehittämiselle antoi Mihail Tuhatševskin
(1893-1937) esitelmä vuonna 1928 punaarmeijan varustamisesta uusilla nykyaikaisilla taisteluvälineillä, pääasiassa panssarivaunuilla ja ilmavoimilla, joiden avulla taistelun näännyttävä luonne siirtymällä
uuteen taistelutapaan. Syvässä taistelussa
vastustajan koko ryhmitysalue lamautettaisiin yhtäaikaisesti. Hyökkäykseen osal-
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listuvat joukot ja taisteluvälineet ryhmitettäisiin portaittain. Jalkaväen välittömän
tuen panssarivaunut avustaisivat murron
saavuttamisessa, jonka jälkeen jalkaväen
kaukotuki- ja kaukotoimintapanssarivaunut tunkeutuisivat tykistöasemiin ja esikuntiin saakka sekä lamauttaisivat yhdessä tykistön ja ilmavoimien tulen kanssa
vastustajan ryhmityksen koko syvyyden.28
Syvän taistelun taisteluoppia voi pitää
puolustustaistelun analyysiin perustuvana
järjestelmällisenä ja symmetrisenä keinona sen murtamiseksi.

Syvän taistelun kehittäjät Mihail Tuhatševski
ja Vladimir Triandafillov (1894-1931) välttivät todennäköisesti tarkoituksellisesti sotataidon määrittämistä periaatteiden avulla. Siksi esimerkiksi neuvostoliittolaisissa
1920- ja 1930-luvun ohjesäännöissä niitä
ei esitetty selvinä luetteloina.29 Periaatteiden, varsinkin mikäli ne käsitettiin muuttumattomaksi, koettiin olevan ristiriidassa dialektisen materialismin kanssa. Tästä
huolimatta Josif Stalin (1878-1953) esitti oman sotataidollisen periaateluettelonsa, eli Stalinin doktriinin, puna-armeijan
vuosipäivänä 23.2.1942 sen jälkeen kun
saksalaisista oli saatu ensimmäinen voitto Moskovan torjuntataisteluissa: ”Nyt
sodan kohtaloa ei ratkaista tilapäisillä

tekijöillä, kuten yllätyksellä, vaan jatkuvasti vaikuttavilla tekijöillä: selustan lujuus, armeijan moraalinen henki, divisioonien määrä ja laatu, armeijan aseistus,
päällystön organisointikyvyt”30. Stalinia
eivät luonnollisesti sitoneet dialektisen
materialismin säännöt, koska hän totalitaarisen valtion johtajana pystyi itse määrittelemään niiden oikean tulkinnan. Hän
piti yllätystä vain tilapäisenä tekijänä,
joka oli mahdollistanut saksalaisten hyökkäyksen menestyksellisen alun vuonna
1941. Stalinin tarkoituksena oli todennäköisesti suunnata kuulijoiden huomio toisaalle ja vaimentaa mahdollinen itseensä
kohdistuva arvostelu Neuvostoliiton kokemasta strategisesta yllätyksestä.

Tuhatševski, Vladimir Triandafillov ja Stalin. Kuvat Wikipedia, Stalinin kuva US. Signal Corps,
Wikipedia.

Syvä taistelu, armeijakunnan hyökkäys. Lähde VES (2007), s. 201.

28
Иссерсон, Г.: Записки современника о М. Н. Тухачевском, Военно-исторический журнал, № 3, 1963, suom.
Isserson, G.: Aikalaisen muistiinpanoja M. N. Tuhatševskista, Voenno-istoritšeski žurnal, № 3, s. 66.
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Lalu (2014), s. 118,
Приказ народного комиссара обороны 23 февраля 1942 года № 55 г. Москва, О Великой Отечественной
Войне Советского Союза, издание пятое государственное издательство политической литературы,
Москва, 1946, http://www.patriotica.ru/history/stalin_war.html, 1.2.2013, suom. Puolustusasiankansankomissaarin käsky 23.2.1942, № 55, teoksessa Stalin I. V.: Neuvostoliiton suuresta isänmaallisesta sodasta. – Stalinin periaatteita ei voi pitää erityisen omaperäisenä. Samanlaisia ajatuksia olivat esittäneet mm. Mihnevitš ja Svetšin, ks.
Lalu (2014), s. 272.
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Periaatteiden esiinmarssi
sodan jälkeen
Pian Stalinin kuoltua sotataitoa, kuten muitakin neuvostoliittolaisen elämän aloja,
alettiin tarkastella vapautuneemmassa ilmapiirissä. Sotatieteellisissä julkaisuissa ei kuitenkaan saavutettu samanlaista
avoimen keskustelun tasoa kuin 1920- ja
1930-lukujen vaihteessa. Nykyisin tunnetut neuvostoliittolaiset ja venäläiset yleisjoukkojen taistelun periaatteet määriteltiin 1950-luvun puolivälissä toisen maailmansodan kokemusten ja sotatieteellisen
tutkimuksen perusteella31. Mielenkiintoinen yhtymäkohta tähän on se, että juuri
samoihin aikoihin myös suomalaisessa
kenttäohjesäännössä, ja yhtä lailla sodan
Yleisjoukkojen taistelun periaatteet:
1. Jatkuva korkea taisteluvalmius
2. Korkea aktiivisuus, päättäväisyys ja keskeytymättömyys taistelussa
3. Yllätys
4. Yhteistoiminta
5. Keskittäminen
6. Taisteluliike
7. Moraalisten- ja psykologisten tekijöiden hyödyntäminen
8. Taistelun kaikenpuolinen tukeminen
9. Joukkojen taistelukelpoisuuden palauttaminen
10. Joukkojen luja ja keskeytymätön johtaminen34
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kokemuksiin perustuen, esitettiin sodankäynnin periaatteiden luettelo32. Neuvostoliittolaiset yleisjoukkojen taistelun periaatteet mainitaan tavoittamissani lähteissä
vasta 1960-luvun puolivälissä julkaistussa
taktiikan oppikirjassa33.
Neuvostoliitossa periaatteiden tulkittiin olevan ilmentymiä muuttumattomista
sodan ja aseellisen taistelun laeista. Neuvostoliittolainen sotilastietosanakirja esittää viisi sodan lakia: 1) Sodan riippuvaisuus sen poliittisista päämääristä, 2)
Sodan kulun ja lopputuloksen riippuvuus
taistelevien valtioiden (liittokuntien) taloudellisten voimien suhteesta, 3) Sodan
kulun ja lopputuloksen riippuvuus taistelevien osapuolten tieteellisten potentiaalien suhteesta, 4) Sodan kulun ja lopputuloksen riippuvuus taistelevien valtioiden
(liittokuntien) moraalis-poliittisten voimien suhteesta ja 5) Sodan kulun ja lopputuloksen riippuvuus taistelevien osapuolten sotilaallisen voiman (potentiaalien) suhteesta35.
Aseellisen taistelun lakien mukaan
”aseellisen taistelun keinot ja muodot ovat
riippuvaisia taistelun ja operaation materiaalisesta perustasta” ja ”jokainen taistelu
tai operaatio kerryttää jokaisena hetke-

Савкин, В.Е.: Основные принципы оперативного искусства и тактики, Воениздат, Москва, 1972, suom.
Savkin, V. E.: Operaatiotaidon ja taktiikan perusperiaatteet. s. 2. - Periaatteiden koostamisajankohta paljastui
vasta Savkinin teoksen nimilehdeltä, jossa kerrotaan periaatteiden käyttöönoton tapahtuneen ”neuvostoliittolaisen
sodanjälkeisen sotataidon kehityksen toisen vaiheen (1953-1959) aikana vallinneiden näkemysten mukaisesti.”
32
Kenttäohjesääntö, Yleinen osa, (KO yl), Pääesikunta, Helsinki, 1958, ss. 60-64. - ”Sodankäynnin tärkeimmät yleiset periaatteet”.
33
Резниченко, В.Г. (ред.): Тактика, Военное издательство министерства обороны СССР, Москва, 1966,
suom. Reznitšenko (toim.), V. G.: Taktiikka, ss. 60-69, 74-88. - Reznitšenkon Taktiikka on ilmestynyt useina eri painoksina. Suomessa käytettävissä ovat teoksen vuosina 1966, 1984 ja 1987 julkaistut versiot. Onpa joku tehnyt
kirjasta käännöksen suomeksikin, mutta sen kansi on töhritty virkamiehen leimasimella viittaamiskelvottomaksi.
34
Резниченко, В.Г. (ред.): Тактика, Воениздат, Москва, 1987, http://militera.lib.ru/science/tactic/index.html,
2.9.2011, suom. Reznitšenko (toim.), V. G.: Taktiikka, ss. 69-88. –Kattava kokoelman venäläisiä periaatteita on
saatavissa: Lalu (2014), liite 1.
35
SVE, osa 3, ss. 375–378.
36
Савкин, Savkin (1972), ss 131–146.
31
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nään etua osapuolelle, jolla on vastustajaan verrattuna suurempi taisteluvoima.36”
Sodan ja taistelun lakien tulkittiin olevan universaaleja ja muuttumattomia,
mutta periaatteiden soveltamisesta voitiin kuitenkin päättää tilanteen mukaisesti.
Lakien ja periaatteiden korostettiin olevan
neuvostoliittolaisen sotatieteellisen tutkimuksen ja kehittämistyön tulosta. Tällä
tehtiin tietoinen irtiotto porvarillisista sotateoreetikoista, joiden periaatteita pidettiin
epätieteellisenä idealismina.

Periaatteet tänään, ja
ymmärrys niiden merkityksestä
Neuvostoliitossa 1950-luvulla ”kanonisoidut” yleisjoukkojen taistelun periaatteet ovat säilyneet osana neuvostoliittolaista ja venäläistä sotataitoa. Periaatteita
käsitellään ohjesäännöissä, kirjallisuudessa ja lehdistössä. Periaatteiden lukumäärä
ja esitysjärjestys vaihtelevat hyvin vähän.
Venäjän yleisjoukkojen akatemian professori Nikolai Vorobjov käsittelee kattavasti periaatteita niiden merkitystä vuonna
2002 julkaistussa taktiikan oppikirjassaan
Тактика – искусство боя (Taktiikka–
taistelun taito). Hänen mukaansa on luonnollista, että taktiikalla on periaatteet,
jotka perustuvat historialliseen kokemukseen. Niiden hylkääminen johtaisi virhei-

siin, vääriin arvioihin ja jopa tappioihin.
Vorobjovin mielestä periaatteiden merkitys korostuu nopeasti muuttuvana nykyaikana. ”Upseeri ilman taktisia periaatteita
on kuin vaeltaja ilman karttaa ja kompassia. Perille voi päästä, mutta aika kuluu
harhailuun.”37
Vorobjovin mukaan periaatteet eivät
ole muuttumattomia vaan ne heijastavat
sotataidon kehittymistä. Sodankäynnin
kehittymisen verkostokeskeiseen suuntaan
tulisi heijastua myös periaatteisiin ja niiden sisältöön.38 Periaatteiden säilyminen
ja valmius niiden muokkaamiseen sotataidon kehittymisen vaatimusten mukaan on
näkemykseni mukaan osoitus venäläisen
sotataidon teoreettisen perustan vahvuudesta.

Valmiuden periaate ja
sodan kuvan muutos
Alkuperäiset yleisjoukkojen taistelun periaatteet eivät sisältäneet korkean taisteluvalmiuden periaatetta, joka lisättiin ohjesäännöissä lueteltujen periaatteiden luettelon kärkeen vasta 1980-luvulla. Eräänä
syynä tähän oli 1970-luvulta alkaen strategisen puolustuksen oikeutusta ja merkitystä korostava suuntaus. Yhdysvaltain
ja Neuvostoliiton saavutettua ydinasepariteetin neuvostoliittolaiset pitivät ydinaseiden käyttöä mahdollisessa suurvalto-

Воробьёв, И.Н.: Тактика – искусство боя, Общевойсковая академия вооруженных сил Российской
Федерации, Кафедра тактики, Москва, 2002, suom. Vorobjov, I. N.: Taktiikka – taistelun taito, ss. 81-98.
38
Воробьёв, И.Н., Киселёв, В.А.: От современной тактики к тактике сетецентрических действий, Военная
мысль № 8, 31.8.2011, http://dlib.eastview.com/browse/doc/25939193, 18.11.2011, suom. Vorobjov, I. N., Kiseljov, V.: Nykyaikaisesta taktiikasta verkostokeskeiseen toiminnan taktiikkaan, Vojennaja mysl’, s. 20, ks. myös Lalu,
Petteri: Sodankäynnin ja taistelun periaatteet Venäjällä – pysyvyyttä vai muutosta?, Sotilasaikakauslehti 87 (2012)
n:o 5, ss. 9-15 ja Lalu (2014), liite 1.
37
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jen välisessä aseellisessa konfliktissa niin
vaarallisena, että he alkoivat pitää tavanomaisella aseistuksella käytävää rajoitettua sotaa todennäköisempänä kuin globaalia ydinsotaa.
Neuvostoliittolaiset arvioivat 1980luvulla, että tavanomaisin asein käytävässä taistelussa Varsovan liiton joukot kärsisivät tappioita Yhdysvaltain ja sen liittolaisten ilma-maataisteluopin mukaisen
hyökkäyksen ja sitä tukevien täsmäaseiden kohteena. Sotilaallisen doktriinin
puolustuksellisuus johtaisi siihen, että
sodan alussa neuvostoasevoimat eivät
olisi hyökkäävä vaan puolustava osapuoli. Strateginen ryhmitys suunniteltiin
tämän lähtökohdan mukaisesti ja puolustuksellisen tehtävän tulkittiin merkitsevän
aikaisempaa korkeampia valmiusvaatimuksia.39
Venäläisten taktiikan oppikirjojen mukaan korkealla taisteluvalmiudella on suora
vaikutus taistelutehtävien suorittamiseen
niin rauhan kuin sodan aikana riippumatta
tehtävän luonteesta tai sijoittumisesta operaation vaiheeseen. Valmius nähdään keskeisenä annetun tehtävän menestyksekkään
täyttämisen edellytyksenä. Korkean taisteluvalmiuden painotetaan muodostuvan
pääosin henkilöstön taistelutaidosta ja tahdosta, oikeanlaisesta joukkojen täydentämisen asteesta (henkilöstö, aseistus ja tais-

telukalusto), lujasta johtamisesta sekä sitä
tukevasta jatkuvasta tiedustelusta ja päivystysjärjestelyistä.40 Ivan Vorobjov korostaa, että valmiusvaatimuksia ja niihin vastaamista ei voi perustaa muuhun kuin tutkimukseen tulevan sodan ja taistelun kuvan
vaatimuksista. Hänen mukaansa kokemus
ja tutkimus osoittavat, että vaikeimpia ovat
taistelun ensimmäiset päivät. Sodan alkua
määrittävät: erityiset vaikeudet, jännittyneisyys, tapahtumien vaikea ennustettavuus, jyrkät ja nopeat tilanteen muutokset
tilanteessa, joukkojen tilassa, osapuolten
voimien suhteessa, mahdollisuus kriittisten
tilanteiden ilmaantumiseen, joukkojen johtamisen romahtaminen, selustan ja yhteyksien epäjärjestys. Vorobjov näkee ratkaisuksi Suvorovin tavoin koulutuksen, jonka
pitää mahdollisimman täsmällisesti vastata odotettavissa olevia olosuhteita, ja jossa
painotetaan jokaisen sotilaan velvollisuutta
ymmärtää tehtävänsä.41
Neuvostoliittolaisen 1980-luvun näkemyksen mukaan sodan alussa strateginen
ilmapuolustusoperaatio hyökkääjän ilmaaseen torjumiseksi muodostuisi jopa ratkaisevammaksi kuin maaoperaation torjunta.
Hyökkäyksen Neuvostoliittoa ja sen liittolaisia vastaan oletettiin alkavan ilmasta ja
avaruudesta. Sen torjuntaan käytettäisiin
ilmapuolustusta ja vastaiskuja hyökkääjän
tärkeimpiä maaleja vastaan.42 Seuraaval-

39
Золотарёв, В.А.: История военной стратегии России, Кучково поле полиграфресурсы, Москва, 2000, suom.
Zolotarjov, V. A.: Venäjän sotilasstrategian historia, ss. 476-477, ks. myös Воробьёв, Vorobjov (2002), s. 98.
– Vorobjovin mukaan vasta hiljattain periaatteisiin sisälly-tettyä valmiutta voidaan pitää ratkaisevan tärkeänä vaatimuksena, jota on noudatettu kaikkina aikoina. Valmius ei hänen mukaansa ole ”- - millään toiminnan tasolla toissijainen tehtävä. Ei mitään sellaista, jonka voisi siirtää huomenna tai joten kuten tehtäväksi.”
40
Резниченко, Reznitšenko (1987), ss. 69-70.
41
Воробьёв, Vorobjov (2002), ss. 98-114.
42
Золотарёв, Zolotarjov (2000), ss. 477-478, ks. myös Glantz, David M.: The Military Strategy of the Soviet Union
– A history, Frank Cass, Abingdon, 2005, ss. 207-212.
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la vuosikymmenellä Yhdysvaltain ja sen
liittolaisten sotatoimet Persianlahdella ja
Kosovossa osoittivat näkemyksen oikeaksi. Näitä sotatoimia ja Irakin sotaa vuonna
2003 on tutkittu Venäjällä perinpohjaisesti.
Länsimaisen sotataidon kehittymisestä
tehtiin Venäjällä 2000-luvun alussa seuraavat päätelmät:
1. sotatoimia voidaan toteuttaa menestyksellisesti rajoitetuin voimin – torjunta
edellyttää taisteluvalmiita yhtymiä
2. länsimainen operaatio ei enää noudattele totuttua kaavaa: 1) ilma-operaatio, 2)
maa-ilma-operaatio
3. merivoimat on ilmasodankäynnissä
noussut ilmavoimien rinnalle (lentotukialukset ja mereltä laukaistavat risteilyohjukset
4. yksittäisen taktisen yksikön (lentokone, merivoimien alus) taistelutehon
kasvu
5. täsmäaseiden käyttö lisääntynyt
6. tavoitteita ei maasodankäynnissä kaikissa tilanteissa saavuteta etulinjan taistelukosketuksella vaan kaukovaikutuksella
– mikäli hyökkääjällä on kaukovaikutteisia
täsmäaseita on puolustajan pyrittävä mutta
taistelukosketusta välttelevä toimintatapa omalla aktiivisella toiminnalla tiiviiksi
taistelukosketukseksi
7. informaatiovaikuttamisen lisäännyttyä on kehitettävä omia vastakeinoja
8. vastustajan hallinnon kukistaminen
ei päätä taistelua – on kehitettävä keinot
taistelujen jälkeisen tilanteen hallintaan43

Näiden analyysien perusteella muodostettiin Georgian sodan jälkeen käynnistyneen Venäjän asevoimauudistuksen peruslinjat. Georgian sodassa Venäjän maavoimat noudatteli kohdan kuusi mukaista
toimintamallia.
Georgian asevoimien kykyyn käyttää
lennokkeja tykistönsä maalinosoituksiin
vastattiin oman vastaavan kyvyn puuttuessa nopealla liikkeellä ja pyrkimyksellä taistelukosketukseen.
Neuvostoliiton asevoimien joukot jaettiin 1980-luvulla valmiusvaatimuksien mukaisiin kategorioihin. Pysyvän valmiuden
joukkojen tuli sotavarustuksen ja henkilöstön täydennysasteen perusteella pystyä
aloittamaan taistelutehtävän suorittaminen
välittömästi. Pysyvässä valmiudessa olevien strategisten ohjusjoukkojen valmiusaika ilmaistiin sekunneista minuutteihin ja
ilmapuolustusjoukkojen kymmenissä minuuteissa. Maavoimien pysyvän valmiuden yhtymien tuli pystyä siirtymään varuskunnistaan 40-45 minuutin kuluessa ja
laivastojen purjehtimaan tukikohdistaan
6-10 tunnissa. Nopean valmiuden joukkojen, joihin pääosa rajanläheisistä joukoista kuului, tuli saavuttaa taisteluvalmius 1-2
vuorokaudessa täydentämisen jälkeen. Supistetun kokoonpanon joukoissa oli ainoastaan runkomiehitys, ja niiden tuli saavuttaa taisteluvalmiutensa 10-15 tai 20-30
vuorokauden kuluessa. Valmiutta säädeltiin valmiustasoilla: pysyvä, kohotettu,
sodan vaaran ja täysi valmius.44

Lalu (2014), s. 312. – Viitatussa kohdassa on käytetty useita venäläisiä lähteitä vuodelta 2003.
Sama, s. 450, ks. myös Российская армия готова к сражениям, Независимое военное обозрение 201408-29 (819), http://nvo.ng.ru/concepts/2014-08-29/2_red.html, 29.8.2014, suom. Venäjän armeija on valmis taisteluihin, Nezavisimoje vojennoje oboz-renije. – Tuoreessa kirjoituksessa haikaillaan paluuta neuvostoaikaisiin
joukkokategorioihin ja niiden mukaiseen valmiuteen.
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Neuvostoliiton romahtamisen seurauksena joukkojen valmiuskategorioista ja
-vaatimuksista ei kyetty pitämään kiinni, mikä vaikeutti joukkojen suuntaamista sotilaallisille konfliktialueille. Molempiin Tšetšenian sotiin joukkoja jouduttiin
kokoamaan eripuolilla maata olevista varuskunnista ”pataljoona sieltä ja komppania täältä” -periaatteella.45 Esimerkiksi
Pohjoisen laivaston merijalkaväkiprikaatin pataljoonan taisteluosastolle annettiin
tehtäväksi lähteä Sputnikissa sijaitsevan
varuskunnan alueelta, siirtyä omilla välineillä Olenogorskin lentokentälle kuormattavaksi Tšetšeniaan lähteviin kuljetuskoneisiin. Tehtävään annettiin aikaa 24
tuntia, ja pataljoonan edellytettiin saavuttavan täyden taisteluvalmiuden 72 tunnin
kuluessa. Käsky täytettiin, mutta Pohjoiselta laivastolta kului kuukausi pataljoonan lähettämiseen Tšetšeniaan.46 Sodan
jälkeen julkaistussa ns. Ivanovin doktriinissa asevoimiin määrättiin perustetta-
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vaksi pysyvän valmiuden yhtymiä, joiden
henkilöstön rungon muodostaisivat varusmiesten sijaan sopimuspalvelusotilaat47.
Valmiuden periaatteen tärkeyttä kuvastavat vuodesta 2013 alkaneet aikaisempaa intensiivisemmät Venäjän asevoimien
yllättävät valmiustarkastukset kaikkien
sotilaspiirien alueella. Toukokuussa neljä
S-300-ilmatorjuntaohjusrykmenttiä hälytettiin taisteluvalmiuteen ja kuljetettiin
taisteluammuntoihin Ašulukin ampumaalueelle Kaspianmeren rannalle.48 Kesäkuussa 2013 tarkastusvuorossa olivat
Läntisen sotilaspiirin 1. Ilmavoimien ja
ilmapuolustuksen johtoportaan joukot
Leningradin ja Muurmanskin alueilla ja
Karjalan tasavallassa49. Tätä merkittävästi suurempi, ja myös laajalti ulkomailla
huomioitu, valmiustarkastus järjestettiin
Itäisessä sotilaspiirissä vuoden 2013 heinäkuussa. Suurimpaan Venäjällä vuoden
1991 jälkeen järjestettyyn harjoitukseen
osallistui 160 000 sotilasta, yli 6 000 ajo-

Иванов, С.Б.: Выступление министра обороны РФ С.Б. Иванова на годовом отчетном собрании академии
военных наук Российской Федерации 18.1.2003, Вестник Академии военных наук, № 2, 2003, suom. Ivanov,
S. B.: Venäjän federaation puolustusministerin Sergei Ivanovin puhe Venäjän sotatiedeakatemian vuosikokouksessa, Vestnik Akademii Vojennyh Nauk, s. 3.
46
Российская армия готова к сражениям…
47
Актуальные задачи развития Вооруженных сил Российской Федерации, Министерство обороны
Российской Федерации, 23.9.2003, suom. Venäjän federaation asevoimien kehittämisen ajankohtaiset tehtävät,
Venäjän puolustusministeriön julkaisu 23.9.2003, s. 41.
48
С-300 ”отразят” массированный авиаудар по России, РИА Новости, http://ria.ru/defense_safety/
20130527/939714958.html, 15.7.2013, suom. S-300 torjuu keskitettyjä ilmaiskuja Venäjää vastaan, RIA Novosti, 27.5.2014.
49
Начальник Генштаба РФ поднял по тревоге авиабазы ЗВО, РИА Новости, http://ria.ru/defense_safety/20130610/942551134.html, 15.7.2013, suom. Yleisesikunnan päällikkö kohotti valmiutta Läntisen sotilaspiirin
lentotukikohdissa, RIA Novosti, 10.6.2013. - Läntisen sotilaspiirin alueen ilmavoimat harjoittelivat maaliskuussa
myös suunnitelman mukaisessa Ladoga 2013 -ilmapuolustusharjoituksessa.
50
Начата самая масштабная после 1991 г внезапная проверка боеготовности, http://ria.ru/defense_safety/20130713/949419202.html, 20.7.2013, suom. Suurin valmiustarkastus vuoden 1991 jälkeen on alkanut, RIA
Novosti 13.7.2013, Семёнов, Дмитрий: Готовность проверили боем, Красная звезда 18.07.2013, http://www.
redstar.ru/index.php/component/k2/item/10344-gotovnost-proverili-boem, 20.7.2013, suom. Semjonov, Dmitri: Valmius todennettiin taistellen Krasnaja Zvezda 18.7.2013, Владыкин, Олег: ”Тополя” выходят на маршрут
патрулирования, Независимое военное обозрение 19.7.2013, http://nvo.ng.ru/nvoevents/2013-07-19/2_
topol.html, 20.7.2013, suom. Topolit lähtevät partioimaan, Venäjällä hurja sotaharjoitus: 160 000 sotilasta, 1000
panssaroitua ajoneuvoa, 130 lentokonetta...Iltasanomat 17.7.2013, http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art1288582389559.html, 6.9.2014

neuvoa, 1 000 panssarivaunua tai panssaroitua ajoneuvoa, 130 lentokonetta ja 60
merivoimien alusta. Harjoitukseen osallistuivat Itäisen ja Keskisen sotilaspiirin,
3. Ilmavoimien ja ilmapuolustuksen johtoportaan joukot ja Tyynenmeren laivasto
sekä ilmakuljetusilmavoimien ja ydinaseistuksen käyttöön tarkoitettuja joukkoja.50
Ukrainan kriisin kärjistyessä keväällä
2014 aloitettiin Venäjän Läntisessä ja Keskisessä sotilaspiirissä valmiustarkastus
26. helmikuuta. Harjoitukseen osallistuivat kaikki Läntisen sotilaspiirin alueelle sijoitetut joukot, Keskisen sotilaspiirin
2. Armeija, ilma-avaruusjoukkojen johtoporras, maahanlaskujoukot ja ilmakuljetusilmavoimat.
Harjoituksessa Pihkovaan sijoitetun 76.
Maahanlaskudivisioonan joukkoja siirrettiin 60 helikopterilla Leningradin alueen
lentokentille ja Pohjoisen laivaston merijalkaväkijoukot harjoittelivat hyökkäyksen
torjuntaa Kuolan niemimaalla ja Itämerel-

lä etsittiin harjoitusvastustajan sukellusveneitä. Harjoitus huipentui 3. maaliskuuta
presidentti Vladimir Putinin ja puolustusministeri Sergei Šoigun tarkastukseen Karjalan kannaksella.51
Harjoituksen ajoittuminen Krimin niemimaan haltuunottoon herättää luonnollisesti kysymyksen valmistauduttiinko valmiuden kohottamisella laajempiin sotatoimiin vai käytettiinkö sitä luomaan muiden
tilannekuvaan savuverho, jolla peitettiin
Krimin operaation valmistelu ja käynnistyminen. Maskirovka52 näyttää toimineen
hyvin. Naton pääsihteeri Anders Fogh
Rasmussen ilmoitti uskovansa venäläisten ilmoitusta, ettei valmiustarkastuksella
ole yhteyttä Ukrainan tilanteeseen53. Wall
Street Journalin mukaan myöskään Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö ei kyennyt tuottamaan ennakkovaroitusta Krimin valtausoperaatiosta, koska sen signaalitiedustelu
ei ollut havainnut tähän viittaavaa viestintää54. Seuraavana päivänä pienet vihre-
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Путин поручил провести внезапную проверку двух военных округов, РИА Новости http://ria.ru/defense_
safety/20140226/997132343.html#ixzz3CWYzcWWv, 27.2.2014, suom. Putin määräsi valmiustarkastuksen kahteen sotilaspiiriin, Venäjän puolustusministeriön verkkosivusto, http://function.mil.ru/news_page/country/more.
htm?id=11906083@egNewsm, http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11906103@egNews,
Истребители Су-27 перехватили условный самолет-нарушитель над Карелией, Риа Новости, http://ria.
ru/moscow/20140301/997673347.html, suom. Hävittäjät torjuivat ilmatilanloukkausta Karjalassa, Корабли
и авиация Балтийского флота тренируются искать подлодки, Риа Новости, http://ria.ru/defense_safety/20140301/997657809.html, 4.9.2014, suom. Itämeren laivaston alukset ja lentokoneet harjoittelivat sukellusveneen etsintää, RIA Novosti 1.3.2014.
52
VES, s. 409. - Maskirovka (маскировка) juontuu ranskan kielestä (masquer) lainatusta verbistä maskirovat’
(маскировать) tarkoittaa jonkin salaamista, peittämistä tai näkymättömäksi tekemistä. Maskirovkalla tarkoitetaan operatiivis-taktisia ja pioneeriteknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on salata omat joukot ja kohteet
vastustajalta sekä johtaa vastustajaa harhaan niiden olemassaolon, sijainnin, kokoonpanon ja tilanteen suhteen,
samoin kuin johtoportaiden suunnitelmien, joukkojen toiminnan ja aikomusten suhteen. M. mahdollistaa joukkojen
yllättävän toiminnan, taistelukyvyn ja kohteiden säilymisen turvaaminen. M. jakautuu toimenpiteinä salaamiseen,
valelaitteisiin, harhauttaviin toimiin ja disinformaation levittämiseen.
53
Press conference by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_107414.htm, 6.9.2014.
54
Entous, Adam, Barnes, Julian E., Gorman Siobhan: U.S. Scurries to Shore Up Spying on RussiaIn Crimea, Russia May Have Gotten a Jump on West by Evading U.S. Eavesdropping Wall Street Journal 24.3.2014, http://online.
wsj.com/news/articles/SB10001424052702304026304579453331966405354, 12.5.2014.
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ät miehet, tai venäläisittäin kohteliaimmat
ihmiset, tepastelivat Krimin strategisesti
tärkeisiin kohteisiin ja piirittivät Ukrainan
asevoimien tukikohdat55.
Venäjän asevoimien nykyisille valmiustarkastuksille tyypillisiä piirteitä ovat
olleet joukkojen hälyttäminen varuskunnissa, nopea lähtö varuskunnasta, marssi omin
välinein ilma- tai rautatiekuljetusten kuormausalueille, marssin ja kuljetusten aikainen suojaaminen, keskittäminen uuteen
operaatiosuuntaan useiden satojen tai jopa
yli tuhannen kilometrin etäisyydelle. Siirtojen jälkeen joukkojen taisteluvalmius
on yleensä todennettu taisteluammunnoissa. Valmiustarkastusten yhteydessä myös
Venäjän strategiset ohjusjoukot ovat harjoitelleen erityisesti liikkuvien laukaisujärjestelmiensä hajauttamista ja suojaamista.

Puolustuksellinen vai
hyökkäyksellinen?
Valmiuden periaatteen tärkeyden ja ensisijaisuuden korostamisen kasvu venäläisessä sotataidossa on kaksipiippuinen
juttu. Valmiuden vaatimus on usein liitetty puolustukselliseen doktriiniin ja strategiaan. Altavastaajanhan on oltava paremmassa valmiudessa kuin aloitteen tekijän,
joka voi rauhassa valita hyökkäykselleen
sopivan hetken, väsyttämättä itseään jatkuvan valmiuden vaatimuksilla. 1980-luvun
tilanteessa, jolloin Neuvostoliitto katsoi

Venäläisestä sotataidosta

olevansa altavastaaja sodan alkuvaiheessa torjuessaan lännen ilmasotatoimia, haluttiin oman suorituskyvyn vajavaisuutta kompensoida mahdollisimman suurella
valmiudella. Tämä näkemys kuuluu edelleen venäläiseen sodan kuvaan, ja siihen
ovat vaikuttaneet vahvistavasti länsimaiden, erityisesti Yhdysvaltojen, sotatoimet
vuosituhannen vaihteen molemmin puolin.
Tällaisen ilma-avaruusoperaation uhan torjumiseksi ja myös korkeiden valmiusvaatimusten hallitsemiseksi Venäjän asevoimiin
perustettiin vuoden 2011 lopussa suoraan
asevoimien johdon alaisuuteen uusi ilmaja avaruuspuolustuksen johtoporras, jonka
alaisuudessa toimivat mannerten välisten
ohjusten varoitus- ja torjuntajärjestelmät
sekä tehokkaimmat ilmatorjuntaohjusjärjestelmät56.
Rauhantahtoisia maita Venäjän puolustuksellisen valmiuden ei pitäisi hermostuttaa. Kuitenkin Venäjällä edelleen
arvostetussa Suvorovin sotataidossa korkea valmius rinnastuu nopeuden periaatteeseen, mikä mahdollistaa vastustajan
yllättämisen. Valitettavasti Venäjän käytännön toiminta, jossa korkea valmius on realisoitunut oman alueen puolustamisen sijasta
yllättävänä sotilaallisen voiman käyttönä
suvereenin naapurimaan alueelle, panee
väkisinkin miettimään miksi naapuri harjoittelee aseensa kotelosta vetämistä Lucky
Luken tavoin, joskus varjoaan – mutta ei
toivottavasti ajatustaan nopeammin.

Ширяев Валерий: Вежливые люди» в Крыму: как это было, http://www.novayagazeta.ru/inquests/63246.html,
8.9.2014, suom. Širjajev Valeri: Kohteliaimmat ihmiset Krimillä; kuinka kaikki tapahtui, Novaja Gazeta 17.4.2014.
56
Войска Воздушно-космической обороны заступают на боевое дежурство в РФ, http://ria.ru/defense_safety/20111201/503030677.html, 6.9.2014, suom. Ilma-avaruuspuolustusjoukot aloittavat taistelupäivystyksen,
Войска воздушно-космической обороны, http://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic.htm, 6.9. 2014, Военновоздушные силы, http://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm, 6.9.2014, suom. ilma-avaruuspuolustusjoukot,
ilmavoimat, Venäjän puolustusministeriön verkkosivut.
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Venäjän ilmapuolustuksen kehitysnäkymät vuoteen 2020 mennessä
– ilma- ja ohjustorjunnallinen tarkastelu

≡≡ majuri rauno leppiviita

Tässä artikkelissa tarkastellaan Venäjän ilmapuolustuksen kehitysnäkymiä 2010-2020 ilma- ja ohjustorjunnan näkökulmasta. Artikkeli pohjautuu pääosin tekijän YEK56:lla laatiman diplomityön materiaaliin. Tässä
artikkelissa on tarkoituksella jätetty huomioimatta Venäjän asevoimissa aivan viimeaikoina tapahtuneita organisaatiomuutoksia, kuten arktisen alueen johtoportaan (Sever) perustaminen, ilmavoimien tukikohta-/
organisaatiorakenteen muuttuminen ja joidenkin maavoimien yleisjoukkoprikaatien ”paluu” divisiooniksi. Perusteluna tehdylle valinnalle on
ollut niiden vähäinen vaikutus artikkelin keskeiseen asiasisältöön ja osin
myös lyhyt havaintoaika muutosten vaikutusten osalta. Ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmät on rajattu kokonaan artikkelin aihepiirin ulkopuolelle, eikä artikkelissa käsitellä myöskään Venäjän viimeisen vuoden
aikana suuresti heikentyneen taloudellisen tilanteen mahdollisia vaikutuksia aihepiiriin.
Kehityksen kivijalat – tutkimus, sotilasdoktriini 2010
ja rahoitus
Tutkimukselliset havainnot asevoimien kehittämistä ohjaavana tekijänä

V

enäjällä on erittäin pitkät perinteet
sodankäynnin muutostekijöiden tutkimuksessa. Neuvostoliiton ajoista lähtien yleisesikunta on ollut päävastuussa sotakokemusten kokoamisesta ja niiden syvällisestä analysoinnista. Venäjällä/
Neuvostoliitossa tämä tutkimus ei ole rajoittunut ainoastaan maan omien sotakokemusten analysointiin, vaan paljon resursseja on suunnattu erityisesti länsimai100

den toteuttamien aseellisten operaatioiden
tutkimukseen. Sotien tutkimuksella on
pyritty saamaan selville, mihin suuntaan
asevoimia on kehitettävä, jotta ne ovat
kykeneviä vastaamaan tulevaisuuden sodankäynnin haasteisiin. Eräs venäläiseen
sodan kuvan muutokseen eniten vaikuttanut sotatapahtuma on ollut vuonna 1991
käyty Persianlahden sota Kuwaitin miehittänyttä Irakia vastaan. Tähän sotaan
liittyvä tutkimus on ollut ammattimaista
ja siitä on pyritty löytämään viitteitä tulevaisuuden sodankäynnin kannalta keskeisistä muutostekijöistä, mahdollisista
tulevaisuuden vastustajien käyttämästä
taktiikasta ja käytettävästä sotateknologiasta. Persianlahdella käydyn sodan seu-

rantaan kyettiin käyttämään laaja-alaisesti erityyppisiä tiedonhankintamenetelmiä,
kuten elektronista tiedustelua, satelliittitiedustelua ja myös Irakissa sodan aikana vielä olleita Neuvostoliiton kansalaisia
(HUMINT).1
Venäläisille tutkijoille vuoden 1991
sota oli todiste siitä, että jonkinlainen ”vallankumous” sodankäynnissä oli
tapahtunut. Tätä vallankumousta olivat
eräät kaukonäköiset Neuvostoliittolaiset
”visionäärit” ennustaneet jo 1980-luvun
alkupuolella. Heistä ehkä tunnetuin on
Neuvostoliiton marsalkka Nikolai Ogarkov, tuolloinen yleisesikunnan päällikkö.
Hänen mukaansa tavanomaiset aseet olivat saavuttamassa kyvyn aiheuttaa lähes
samantasoista tuhoa, mihin oli totuttu
taktisten ydinaseiden osalta. Tähän kehitykseen vaikutti eniten täsmäaseiden
tarkkuuden ja kantaman kehittyminen,
miehittämättömät ilma-alukset, tiedustelu-tuli-iskujärjestelmien pitkälle viety
automatisointi ja kehittyneet johtamisjärjestelmät. Tämä muutos tuli Ogarkovin
mukaan aiheuttamaan sen, että kun aikaisemmin valmistauduttiin käymään tavanomaista sotaa rintamalinjan läheisyydessä,
niin nyt tavanomaisetkin sotatoimet voivat alkaa samanaikaisesti syvällä koko
taistelutilassa. Ogarkovin mukaan ilma-

tilassa tapahtuvien sotatoimien merkitys
tulee kasvamaan merkittävästi suhteessa muiden puolustushaarojen toteuttamiin
operaatioihin.2
Venäläisissä sotilaspiireissä esiintyi
kuitenkin ristiriitaisia näkemyksiä ilmaaseen kokonaisroolista sodankäynnissä.
Osa tutkijoista näki ilma-aseen merkityksen kasvaneen ratkaisevaksi tekijäksi
tulevaisuuden sotanäyttämöillä, kun taas
osa näki ilma-aseen edelleen ainoastaan
yhtenä, tosin merkittävänä komponenttina vaikuttamisen kokonaisjärjestelmässä.
Huolimatta näkemysten eroavaisuuksista lähes kaikki tutkijat olivat kuitenkin
yhtä mieltä siitä, että ilma-aseen merkitys on merkittävästi kasvanut aikaisemmasta. Suurimpina vaikuttavina tekijöinä
ilma-aseen muutoksessa Venäjällä nähtiin
häiveteknologian (stealth) tuleva vaikutus
ilmaoperaatioiden toteuttamiseen, täsmäasejärjestelmien tuottamat mahdollisuudet vaikuttamisen koko toimintaketjuun
ja tiedustelu-tuli-iskujärjestelmän kehittymisen kautta tuleva mahdollisuus lyhentää
ketjua maalin havainnosta siihen vaikuttamiseen.3
Häiveteknologian laajemman käyttöönoton myötä on venäläisen näkemyksen mukaan mahdollista läpäistä kehittynytkin ilmapuolustusjärjestelmä hyvin

Glanz, David, M, Villahermosa, Gilberto: Desert Storm: The Soviet View. Foreign Military Studies Office Publications, Fort Leavenworth, Kansas, ss. 1-2. Villahermosa oli kirjoittamishetkellä majuri USA:n asevoimissa ja Glanz
eversti. Kirjoituksen lähteenä on käytetty laajasti julkaistuja venäläisiä lähteitä. Tutkimus löytyy myös internetistä
osoitteesta: http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/rs-storm.htm.
Katso myös: Lambeth, Benjamin, S,: Desert Storm and Its Meaning – The View from Moscow, A Project AIR
FORCE REPORT, RAND Corporation, 1992, ss. 20-33. Teos löytyy myös internetistä osoitteesta: http://www.rand.
org/pubs/reports/R4164.html.
2
Admiral, Mark, A: The Evolution Of Russian Offensive Air Warfare Theory: From Deep Battle To Aerospace War.
Naval Postgraduate School, Monterey, California, June 1993, s. 45-46. Tutkimuksen lähdeaineistosta yli puolet on
venäläisiä sotilasalan julkaisuja.
3
Admiral, Mark, A: The Evolution Of Russian Offensive Air Warfare Theory: From Deep Battle To Aerospace War.
Naval Postgraduate School, Monterey, California, June 1993, s. 45-56. Tutkimuksen lähdeaineistosta yli puolet on
venäläisiä sotilasalan julkaisuja.ss.
1
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pienillä tappioilla ja näin ilma-aseen käyttö mahdollistuu sellaisiakin kohteita vastaan, joihin aikaisemmin ei ilma-asetta
oltaisi käytetty. Häiveteknologian käyttö ilma-aluksissa nähdään Venäjällä erittäin suurena uhkatekijänä, huolimatta lisääntyneestä kansainvälisestä keskustelusta, jossa sen merkitystä pyritään osin
vähättelemään. Venäläisen näkemyksen
mukaan Persianlahden sota oli ensimmäinen konflikti, jossa tiedustelu-tuli-iskujärjestelmän toimivuus nähtiin käytännössä.
Mahdollisuus puolustautua tätä järjestelmää vastaan nähdäänkin Venäjällä keskeiseksi tekijäksi asevoimien kehittämisessä
ja se onkin saanut paljon huomiota venäläisissä sotilasalan julkaisuissa. Eräänä
vastauksena tähän uhkaan nähdään erittäin pitkän kantaman ilmatorjuntajärjestelmät yhdessä suurella toimintavapaudella toimivien torjuntahävittäjien kanssa.
Pitkän kantaman täsmäaseiden lisääntyneen käytön uhkaan vastaamiseksi Venäjällä on nähty tarvetta sekä aktiivisten että
passiivisten menetelmien kehittämiseen.
Aktiivisten keinojen painopiste nähdään
olevan pitkän kantaman torjuntajärjestelmissä ja passiivisten keinojen salaamisessa ja harhauttamisessa (Maskirovka).4
Venäjällä on jatkettu tutkimusta erityisesti Yhdysvaltojen toteuttamista ilmaoperaatioista vuoden 1991 Persianlahden
sodan jälkeenkin. Näiden tutkimusten
tuloksena on kyetty määrittelemään ne järjestelmät, jotka ovat keskeisessä roolissa
Yhdysvaltojen ilmaoperaatioiden onnistumisessa. Nämä keskeiset järjestelmät näh4
5
6

dään olevan: Häivekoneet (B-2A, F-22,
F-35), omalla alueella toimivat tiedustelu- ja valvontakoneet (E-3C AWACS, RC135V/W Rivet Joint, E-8 JSTARS ja U-2)
ja ilmasta laukaistavat täsmäaseet (risteilyohjukset, HARM-tutkantuhoajaohjukset,
rynnäkköohjukset, lentopommit ja meritorjuntaohjukset). Tämän pohjalta on päädytty kehittämään sekä symmetrisiä, että
epäsymmetrisiä ratkaisuja, joilla voidaan
romahduttaa Yhdysvaltojen ilmaoperaatioiden onnistumisen edellytykset. Heitteentorjuntakykyiset ilmatorjuntajärjestelmät
ovat keskeisessä roolissa vaikutettaessa
hyökkääjän täsmäasekykyyn (erityisesti
HARM-tutkantuhoajaohjuksen torjuntakyky on ollut lähes kaikkien uusien ilmatorjuntajärjestelmien vaatimuksena). Kaukana
vastustajan alueella toimivien tiedustelu- ja
valvontakoneiden vaikutuksen torjunnassa
keskeisimpänä elementtinä nähdään erittäin
pitkän kantaman ilmatorjuntajärjestelmien kehittäminen. Häivekoneiden torjunnassa keskeinen elementti nähdään olevan
matalan taajuusalueen tutkien, monitutkajärjestelmien sekä passiivisten sensoreiden integroiminen osaksi ilmapuolustus- ja
ilmatorjuntajärjestelmiä.5 Venäjän sotatiedeakatemian presidentin, armeijankenraali
Mahmut A. Gareevin mukaan, sotahistorian viimeaikaisten opetusten mukaan erityisesti kaksi kokonaisuutta on korostuneessa
asemassa: Sotatoimien alun yllätyksellisyys ja strategisen ensi-iskun merkitys on
kasvanut, eikä ensimmäistä massiivista
iskua voi torjua pelkillä puolustustoimilla.6

Admiral (1993), ss. 56-63.
Kopp, Carlo: Russian strategy to defeat US air power, Defence Today, kesäkuu 2008, ss.40-43.
Kiianlinna, Lauri: Havaintoja Venäjän sotilaspolitiikasta, esitys MTS:n Venäjä-seminaarissa Säätytalolla
10.2.2012, http://www.defmin.fi/files/2232/Kiianlinna_-_Saatytalo_10.2.2012.pdf. Gareev, Makhmut: If war comes
tomorrow, FRANK CASS PUBLISHERS, Lontoo 1998, ss.70-90.
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Venäjän ilmapuolustuksen kehittämistyötä palveleva perustutkimus aloitettiin
Venäjällä 1990-luvun loppupuolella Samoderzhets-projektin (yksinvaltias) nimellä. Tutkimus valmistui vuoden 2004
loppuun mennessä ja sen tulokset ovat olleet hyödynnettävissä Venäjän uutta integroitua ilmapuolustusjärjestelmää kehitettäessä. Tutkimuksen tavoitevuodeksi
asetettiin vuosi 2015. Samoderzhets yhdistää aikaisemmin toteutettujen, fragmentoituneiden osatutkimusten parhaat
puolet ja sen suunniteltiin antavan perusteet myöhemmin rakennettavalle yhdistetylle, kaikkien puolustushaarojen ilmapuolustusjärjestelmät kattavalle kokonaisuudelle. Samoderzhets perustui kaikkien
ilma- ja ohjuspuolustussektorilla työskentelevien tutkimuslaitosten yhteiseen antiin. Silloista apulaispuolustusministeriä, armeijankenraali Aleksei Moskovskia
haastateltiin Vestnik Vozdushnogo Flota
-julkaisuun, jossa hän kuvasi Samoderzhets-projektin tähtäävän uuden ilmatorjuntajärjestelmän kehittämiseen ja sellaisen ratkaisun löytämiseen, joka kykenisi
toimimaan sekä ilma- että maavoimien ilmapuolustuksessa sekä toimimaan yhdistettynä kansalliseen ilmapuolustusverkon
rakenteeseen; ”Mainitsemanne nimi, Samoderzhets, ei ole järjestelmä. Se on projekti joka etsii optimiratkaisua.” Samoderzhets-projektin varsinaisena tavoitteena ei ollut asejärjestelmän luominen, vaan
pikemminkin kansallisen verkon kuvaus
ja määrittely tulevaisuuden järjestelmien
tehokkaammaksi johtamiseksi ja integroimiseksi olemassa oleviin ja tulevaisuuden

järjestelmiin niiden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Sillä pyrittiin myös hahmottelemaan ja luonnostelemaan yksittäisiltä
verkon osina toimivilta järjestelmiltä vaadittavia ominaisuuksia.7
”Samoderzhets -projektin määrittelemän järjestelmän rakenne asettaa ase- ja johtamisjärjestelmäsuunnittelijoille ehdottomia vaatimuksia,
joita on noudatettava suunnitteluprosessissa:
- Avoin järjestelmäarkkitehtuuri, jossa korkea
modulaarisuuden (osakokonaisuuksien) taso,
mahdollistamaan suunnittelussa jatkossa
tapahtuvan ominaisuuksien parantamisen.
- Monitehtäväkyky ja kyky integroitua perittyi
hin teknologioihin.
- Sopivuus kiinteiden samoin kuin liikkuvien
kohteiden ilmapuolustukseen.
- Sopivuus integroitiin merivoimien aluksille.
- Kyky käyttää käytössä olevia perittyjä ohjuksia.
- Erittäin hyvä operatiivinen liikkuvuus ja ase
maanajokyky.
- Korkea tuhoamistodennäköisyys ja häirinnän
sietokyky”.
”Sodan kuvasta Samoderzhets projekti toi esille
ja määritteli seuraavat järjestelmäsuunnittelussa huomiotavat seikat:
- Matalalla ja erittäin matalalla lentävät maalit lisääntyvät.
- Maalin heijastusjälkien pieneneminen, koska
stealth-teknologia leviää laajempaan käyttöön.
- Kerralla esiintyvät maalimäärät kasvavat,
koska UAV käyttö lisääntyy.
- Vastustajan käyttämien kehittyneiden häirintälaitteiden vaikutus on kyettävä torjumaan.

IMINT & Analysis 25.8.2007: Samoderzhets Decloaked, http://geimint.blogspot.fi/2007/08/samoderzhets-decloaked.html. Kirjoittajan kommentti: Samoderzhets-projektista oli pitkään vallalla väärä käsitys ja sen kuviteltiin usein
olevan nimi uudelle ilmatorjuntajärjestelmälle.
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- Selvittävä vastustajan täsmäohjattujen aseiden ja ohjusten runsaasta käytöstä.
- Taktiset tai keskikantaman ballistiset ohjukset ovat maaleina yhä todennäköisempiä,
koska yhä useammalla maalla on niitä
käytössään”.8

Samoderzhets-projektin sodan kuvan keskeisissä havainnoissa näkyy vahva linkitys Venäjällä tapahtuneeseen nykyaikaisten konfliktien seurantaan ja tutkimukseen. Näin pyritään varmistamaan, että
kaikki ilma- ja ohjustorjunnan tutkimusja kehittämishankkeet ”tähtäävät samaan
maaliin” ja niiden osasuorituskyvyt kyetään optimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ase- ja johtamisjärjestelmien
suunnittelijoille asetetuissa ehdottomissa
vaatimuksissa näkyy Venäjän ilma- ja ohjustorjunnan Neuvostoliiton ajoilta ”perityn” kaluston laaja määrä ja kirjo; Uusilta järjestelmiltä vaadittu kyky integroida ja
hyödyntää vanhempien järjestelmien suorituskykyjä mahdollistaa vanhempien järjestelmien tehokkaan hyödyntämisen aina
niiden elinkaaren loppuun saakka.
Venäjän sotilasdoktriini 2010
Venäjän federaation sotilasdoktriini on
eräs tärkeimmistä strategisen suunnittelun asiakirjoista, joka ohjaa Venäjän valtion sotilaspolitiikkaa sekä asevoimienja sotateollisuuden kehittämistä. Dokt-

riinissa kuvataan niitä eri valtiollisia
keinovalikoimia, joilla suojellaan Venäjän federaation valtiollisia intressejä kaikissa turvallisuustilanteissa.9 Venäjän sotilasdoktriinissa käsitellään myös konfliktien luonteenpiirteitä, joihin Venäjän tulee
valmistautua asevoimia kehittäessään.
Avaruuden ja ilmatilan hyväksikäytön sotilasoperaatioissa nähdään lisääntyvän ja
uusien valvonta ja johtamisjärjestelmien
katsotaan lyhentävän aikaa, joka tarvitaan
sotilaallisen voimankäytön aloittamiseen.
Tuleville konflikteille on myös luonteenomaista suurimittainen, ”uusiin fysikaalisiin periaatteisiin” perustuva sotilaskaluston käyttö. Ilmatilan- ja avaruudenhallinta
nähdään olevan ratkaiseva tekijä sotilaallisiin tavoitteisiin pääsemiseksi ja täsmäaseiden, elektromagneettisten aseiden sekä
lennokkien määrä/vaikuttavuus tulevat
kasvamaan edelleen.10
Doktriinissa asetetaan suuri painoarvo
jatkuvassa valmiudessa olevien joukkojen kehittämiselle ja käytölle, unohtamatta
kuitenkaan liikekannallepanojärjestelmää.
Eräänä merkittävimmistä rauhanajan asevoimien tehtävistä ilmoitetaan olevan
ennakkovaroituksen tuottaminen ylimmälle johdolle ilmasta ja avaruudesta tulevista
hyökkäyksistä sekä kyky suojata tärkeimmät sotilaalliset ja taloudelliset kohteet
näiltä hyökkäyksiltä. Ilma- ja avaruuspuolustusjärjestelmän kehittäminen mainitaan
doktriinissa yhtenä päätehtävänä asevoimia kehitettäessä.11

Everstiluutnantti (evp) Antti Arpiaisen työpaperi 24.2.2012: Venäjän ilmatorjuntajärjestelmä.
The Military Doctrine of the Russian Federation 2010, ss. 1-4. http://www.worldpoliticsreview.com/document/133/
the-2010-russian-military-doctrine ja http://merln.ndu.edu/whitepapers.html. Kyseessä on englanninkielinen, ei
virallinen, käännösdokumentti. Dokumentista on myös NATO Defense Collegen laatima lyhyt tutkimus samalla
nimellä, NATO Research Review, Research Division, February 2010, Rome.
11
The Military Doctrine of the Russian Federation 2010, ss. 5-7.
http://www.worldpoliticsreview.com/document/133/the-2010-russian-military-doctrine ja http://merln.ndu.edu/whitepapers.html.
8

10

104

Tämä ilma- ja avaruuspuolustusjärjestelmän kehittäminen nähdään niin keskeisenä kokonaisuutena Venäjän kannalta, että
apulaispääministeri Dimitri Rogozin on
esittänyt muodostettavaksi ”valtiollisen
orgaanin” luomista synkronoimaan sen
suunnittelua ja kehittämistä.12
Asehankintaohjelma 2011-2020
Venäjän puolustusministeriö on esittänyt
voimassa olevaan asehankintaohjelmaan
(GPV-2020) varattavan aseellisille voimille yhteensä 20 biljoonaa ruplaa (640.7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2010 vaihtokurssilla). Tavoitteena ohjelmalla on uudistaa vuosittain 11 % asevoimien kalustosta
ja saavuttaa vuoteen 2020 mennessä tilanne, jossa 70–80% kalustosta on modernia.13 Vuoteen 2020 asti ulottuva asehankintaohjelma on takapainotteinen; Silloinen apulaispuolustusministeri Aleksander
Sukhorukov kertoi, että tästä 20 biljoonan ruplan kokonaissummasta asevoimien
osuus on noin 19 biljoonaa, josta vuoden
2015 loppuun mennessä on tarkoitus käyttää 30% ja vuosina 2016 - 2020 70%. Sukhorukovin mukaan tuosta kokonaissum-

masta tullaan käyttämään 3.6 biljoonaa
ruplaa ilma- ja avaruuspuolustuksen kehittämiseen. Hänen mukaansa asehankintabudjettia ei tulla leikkaamaan, vaan kyse
on lähinnä sen uudelleen ajoittamisesta.14
Ilma- ja ohjustorjunnan materiaalinen kehittäminen on keskeisellä sijalla Venäjän
asehankintaohjelmassa. Tavoitteena uusien järjestelmähankintojen osalta on päästä mahdollisimman suureen standardointiasteeseen ilmapuolustuksen välineistössä kaikissa puolustushaaroissa ja kehittää
osajärjestelmien kykyä kaiken tyyppisten
ilmamaalien torjuntaan. Asehankintaohjelman kattaman ajanjakson aikana on tarkoitus hankkia ilma- ja ohjustorjuntajoukoille seuraavat asejärjestelmät: Liikkuva
erittäin pitkän kantaman S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä (56 tuliyksikköä, 28
rykmenttiä), liikkuva S-500-ohjustorjuntajärjestelmä (10 tuliyksikköä), puolustushaarojen yhteinen keskipitkän kantaman
Vityaz-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä (38
tuliyksikköä), erittäin lyhyen kantaman
Morfei-ilmatorjuntajärjestelmä, standardoitu alussijoitteinen hybridiasejärjestelmä (Pantsir-S1 järjestelmän alussijoitteinen versio Palitsa), ilma-alukseen sijoitettava laserasejärjestelmä (Sokol-Eshelon15)

Thys, John: Rogozin Proposes State Body on Aerospace Defenses, Ria Novosti 27.1.2012, http://en.rian.ru/mlitary_news/20120127/170989730.html.
13
RIA Novosti 8.12.2010: Defense ministry submits $640 billion arms buy plan to government. http.en.rian.ru/military_news/20101208/161683131.html.
14
Voenno-Promyshlenny Kuryer, No 32, august 15-21, 2012, s.1: There is no sequestration of the state armament
program, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27546242 . Katso myös: Forss, Stefan, Kiianlinna, Lauri, Inkinen
Pertti, Hult Heikki: Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi, Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos, julkaisusarja 2, Tutkimusselosteita No 47, Helsinki 2011, s. 54. Kirjoittajan kommentti: Lähteessä mainitaan hankintaohjelman loppuosalla varustettavan muiden voimaministeriöiden joukkoja.
15
Kirjoittajan kommentti: Almaz-Antein pääjohtaja on verrannut uuden lasertorjuntajärjestelmän kehittämistä Yhdysvaltojen hylkäämään järjestelmään (Boeing 747-lentokoneen alustalle rakennettu lasertorjuntajärjestelmä ballistisia ohjuksia vastaan). Hänen mukaansa Yhdysvallat hyödyntävät kuitenkin tutkimuksella saatuja tietoja
muissa projekteissa ja sama on kyseessä myös Venäjän osalta. Katso myös: Nikolski, Aleksei: Almaz-Antey director general Vladislav Menschikov: We know what weapons to develop to counter any threat to Russia, Vedomosti
12.5.2012, s. 5, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27140250.
12
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ja yli 100 kappaletta Pantsir-S1 hybridiasejärjestelmiä. Radioteknisten joukkojen
sotavarustusta on tarkoitus kehittää hankkimalla niille uusia pitkän mittausetäisyyden NEBO-M-tutkajärjestelmiä ja lyhyen
kantaman PODLET-tutkajärjestelmiä.16
Venäjän johto havahtui 2010 luvun
alussa myös puolustustarviketeollisuuden
jälkeenjääneisyyteen ja se aloitti mittavan
uudistusohjelman teollisuudenalan kehittämiseksi. Venäjä aikoo käyttää kolme biljoonaa ruplaa (~100 miljardia US$ 2010
vaihtokurssilla)
puolustustarviketeollisuuden tuotantolaitosten uudistamiseen
kuluvan vuosikymmenen aikana. Tästä
mittavasta uudistustyöstä ilmoitti silloinen
apulaispääministeri Sergei Ivanov maaliskuussa vuonna 2011. Hänen mukaansa kyseessä on valtiollinen ohjelma, jonka
tarkoituksena on mahdollistaa teollisuudelle kyky tuottaa asehankintaohjelman edellyttämät sotavarusteet.17

Venäjän ilmatorjuntajärjestelmä muutosten tiellä
Valtion aseellisten voimien uudistaminen
on lähes aina kiistanalainen asia valtion
sisäisessä keskustelussa, vaikkakin kyse
on monesti välttämättömistä uudistuksista. Päämääränä asevoimien reformilla on
kuitenkin lähes aina se, että ne kykenevät
suorittamaan tehtävänsä paremmin ja tehokkaammin muuttuneessa toimintaympäristössä. Moniulotteista organisaatiota
muutettaessa tulee aina esille myös institutionaalinen vastarinta organisaation sisällä, mikä tekee muutoksen toimenpanosta usein vaikeaa ja haasteellista. Tämä
näkyy selvästi myös Venäjän asevoimauudistuksessa.18
Venäjällä on käynnissä ilmapuolustuksen kokonaisjärjestelmän modernisointi ja
tähän liittyen on kehitetty keskenään toimimaan kykenevien johtokeskusjärjestelmien
perhe: Ilmapuolustuksen kokonaisjärjestelmä. Sen muodostaman silmukoidun ketjun
avulla johdetaan koko ilmapuolustusjärjestelmää alkaen kotialueen ilmatorjunta-

Gulajev, Anatoli: Modern armament is the basis of modernization of the armed forces of Russia, Military Parade, No 2, 2011, s.10-13.
Ria Novosti 20.2.2012: Putin pledges 400 ICBMs for Russia in Ten Years, http://en.rian.ru/russia/20120220/171407962.html.
RIA Novosti 23.1.2012: Russia to Receive 30 Vityaz Air Defense Systems by 2020.
Mihailov, Andrei: Defense industrial complex as the driver of development, Military Parade No 3,2012, ss. 4-7.
Katso myös: Tsernov, Ivan: Defense ministry announced accelerated modernization of the air force and airspace
defense forces, Vzglyad, January 08, 2013, http://dlib.eastview.com/browse/doc/28377403. Kirjoittajan kommentti:
Tämän lähteen mukaan tutkajärjestelmiä tullaan hankkimaan seuraavasti: Gamma-S, Nebo-U, Podlet-K ja modernisoidaan Desna ja Kasta tutkat.
17
Anderson, Guy: Russia commits to USD100 billion investment in defence industries, Jane´s Fefence Weekly, 22.3.2011, https://www.milnet.fi/www4.janes.com/subscribe/jdin/doc_view.jsp?K2DocKey=/content1/janesdata/mags/jdin/history/jdin2011/jdin83112.htm@current&Prod_Name=JDIN&QueryText=.
Kirjoittajan kommentti:
Mikäli ohjelma toteutuu, merkitsee se noin 0.5% osuutta vuosittaisesta BKT:sta puolustustarviketeollisuuden kehittämiseen. Tämä panostus on merkittävä ja kuvaa hyvin puolustustarviketeollisuuden asemaa Venäjän teollisuuspolitiikassa.
18
Boltenkov,Dmitry, Gayday, Aleksey, Karnaukhov, Anton, Lavrov, Anton, Tseluiko, Vyacheslav: Russia`s New
Army. Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), Moscow, Russia 2011, ss. 5-6.
16

106

ohjusjoukoista ja torjuntahävittäjistä päättyen kenttäarmeijan käytössä oleviin ilmatorjuntajärjestelmiin.19
Venäjän ilmatorjuntajoukot jakautuvat pääosiltaan maavoimien ja ilmavoimien käytössä olevaan ilmatorjuntaan.
Maavoimien ilmatorjuntajoukot koostuvat moottoroitujen jalkaväki- (MTJVPR)
ja panssariprikaatien (PSPR) orgaanisista
ilmatorjuntajoukoista sekä erillisistä ilmatorjuntaohjusprikaatista. Nämä ilmatorjuntaohjusprikaatit koostuvat pääosin erittäin
pitkän- ja pitkän kantaman ohjusjärjestelmistä. MTJVPR:n ja PSPR:n orgaaninen
ilmatorjunta koostuu erittäin lyhyen- ja
lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmistä.20
Venäjän yleisjoukkoprikaatien organisaatioon kuuluu erittäin vahva orgaaninen
ilmatorjuntavoima, joka koostuu kahdesta
patteristosta.21 Moottoroitujen jalkaväkija panssariprikaatien orgaaninen ilmatorilmatorjuntavoima koostuu seuraavista
asejärjestelmistä: Ilmatorjuntaohjuspatteristoon kuuluu 12 TOR (SA-15) tai OSAilmatorjuntaohjuslavettia (SA-8). Ilmatorjunta- ja tykkipatteristoon kuuluu 6
Strela-10 ohjuslavettia (SA-13), 6 2S6M
Tunguska- (SA-19) tai ZSU-23-4 Shilkailmatorjuntapanssarivaunua ja yli 20 olka-

pääohjusten laukaisulaitetta (SA-16,-18 ja
-24). Suurin osa prikaatien ilmatorjuntaohjuspatteristoista on varustettu vanhemmilla SA 8 ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä
ja ainoastaan muutamissa prikaateissa on
käytössä uudempi SA-15-järjestelmä.22
Uusien prikaatien ensimmäisten, vuonna
2009 pidettyjen kokeiluharjoitusten tuloksena päädyttiin johtopäätökseen, että
prikaatien orgaanisen ilmatorjunnan tehokkuus ei ole riittävä. Uuden kaluston
(SA-15, SA-19) lukumäärä ei myöskään
mahdollistanut kaikkien prikaatien varustamista yhtenäisellä kalustolla.23
Venäjän maavoimiin on perustettu yhdeksän ilmatorjuntaohjusprikaatia yleisjoukkoprikaatien orgaanisen ilmatorjunnan lisäksi. Läntisen sotilaspiirin alaisuudessa on kolme, eteläisellä sotilaspiirillä
kaksi, keskisellä sotilaspiirillä yksi ja itäisellä sotilaspiirillä kolme. Tavoitteeksi on
ilmoitettu ainakin yhden ilmatorjuntaohjusprikaatin lisääminen maavoimien organisaatioon.24
Sotilaspiirien alaisuudessa toimivat
maavoimien organisaatiossa seuraavat
ilma- ja ohjustorjunnalliset kokonaisuudet:
Kenttäarmeijan ilmatorjunnan johtamispaikat, ilmatorjuntaohjusprikaatit varustettuna S-300V- ja BUK-ohjuskalustolla

Shurygin, Vladislav: We will be ”bombed into stone age?”, Zavtra No 14, April 02-08 2009 s.4, https://www.milnet.fi/dlib.eastview.com/browse/article?id=19848125.
20
Isby, David: Russia launches major reorganisation of SAM units, Jane´s Missiles & Rockets 27 Jan 2009, s. 14.
Oruzhie Rossii 11.1.2009 – maavoimien uuden ilmatorjuntapäällikön haastattelu
Izvestia 25.12.2008 – maavoimien ilmatorjuntapäällikön kenr.maj Mikhail Krush:n ajatuksia
21
Boltenkov (ja muut 2011), ss. 20-26.
22
Warfare.ru: Ground Forces / Land Troops, http://warfare.ru/db/catid/239/linkid/2239/title/groud-forces/-landtroops/. Tiedot poimittu 4.1.2013.
23
Boltenkov (ja muut 2011), ss. 23 - 26.
24
Boltenkov (ja muut 2011), ss. 26 - 31. Kirjoittajan kommentti: muissa lähteissä on kirjoitettu seitsemästä prikaatista ja kahdesta pienemmän kokoluokan rykmentistä Kaliningradin ja Armenian alueella -> katso esim. www.warfare.ru. Yhden ilmatorjuntaohjusprikaatin lisääminen kuulostaa järkeenkäyvältä, kun ajatellaan armeijajohtoportaiden
lukumäärää (10). Näin ollen jokaiselle armeijalle olisi alistettavissa yksi ilmatorjuntaohjusprikaati.
19
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(osassa prikaateista myös TOR-M1 kalustoa), yleisjoukkoprikaatien ilmatorjuntaohjus- ja tykkipatteristot varustettuna TOR-M1/M2- (SA-15), OSA-AKM
(SA-8)-, Strela-10M (SA-13)-, TunguskaM1 (SA-19)-, ZSU-23-4 Shilka- ja IGLA
(SA-16,-18,-24) -ilmatorjuntakalustolla.
Nämä organisaatiot pitävät sisällään myös
omat radiotekniset joukkonsa, varustettuna erityyppisillä tutka- ja sensorikalustolla.25
Ilmavoimien käytössä oleva ilmatorjunta koostuu pääosin pitkän- ja erittäin
pitkän kantaman ilmatorjuntajärjestelmistä. Kaikki S-300P- ja S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmät kuuluvat ilmavoimien
alaisuuteen. Aikaisemmista ilmavoimien
alaisuudessa olevista ilmapuolustusarmeijakunnista on muodostettu ilma-avaruuspuolustusprikaateja, joiden johdossa
S-300- ja S-400-ilmatorjuntaohjusrykmentit ovat.26 Näitä prikaateja on tällä hetkellä
yhteensä 13 ja niistä kuusi sijaitsee läntisen sotilaspiirin alaisuudessa, yksi eteläisessä sotilaspiirissä, kolme keskisessä
sotilaspiirissä ja kolme itäisen sotilaspiirin alaisuudessa.27 Vuoteen 2020 mennessä Venäjä aikoo uusia koko ilmavoimien
alaisuudessa olevan ilmatorjuntajärjestelmän.28
Venäjän ilmavoimien käytössä olevat
ja käyttöön tulevat erittäin pitkän kanta-
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man ilmatorjuntaohjusjärjestelmät S-400
ja S-500 tulisivat olemaan mahdollisessa konfliktitilanteessa yksi tärkeimmistä maaleista, joita vastaan ilmanherruutta
tavoitteleva vastustaja hyökkäisi. Venäläisen ajattelun mukaan olisi resurssien
tuhlausta käyttää kyseessä olevien järjestelmien omia (arvokkaita) ohjuksia niitä
vastaan suunnattujen projektiilien torjuntaan. Tämän takia ilmavoimat on muodostamassa ilmatorjuntaohjusrykmenteistään
monikalustokokoonpanoja, joissa on sekä
pitkän- että lyhyen kantaman ohjusjärjestelmiä. Näistä jälkimmäisten tärkeimpänä
tehtävänä on pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä vastaan laukaistujen projektiilien
torjunta, jolloin raskaammat järjestelmät
voivat keskittyä pääsääntöisesti ilma-alusten ja ballististen ohjusten torjuntaan.29
Venäjällä muodostettiin vuoden 2011
lopulla uusi asevoimien organisaatio, ilmaja avaruuspuolustusjoukot (VVKO – Voyska Vozdushno-Kosmicheskoy Oborony)
ja sen johtoporras aloitti taistelupäivystyksen joulukuussa 2011. Tämä organisaatio toimii ”puolustuksen ensimmäisenä
linjana” strategisia hyökkäyksiä vastaan.
Tämä uusi puolustushaara yhdistää valtakunnan ilma- ja ohjustorjuntakapasiteetin sekä ennakkovaroitusjärjestelmät
ja satelliittien hallinnoinnin saman johtoportaan alaisuuteen. Organisaation vas-

Gavrilov, Anatoli: At the backyard of the field air defense: What is the reason for its degradation, Nezavisimaja Voennoe Obozrenie, No 44, 18.-24.11.2011, s.8, https://www.milnet.fi/dlib.eastview.com/sources/article.
jsp?id=26273796. Kirjoittajan kommentti: TOR-ohjuspattereita on myös joissakin maavoimien ilmatorjuntaohjusprikaateista.
26
Arpiainen, Antti: Venäjän ilmatorjunta ja sen kehitysnäkymiä. Ilmatorjunnan vuosikirja 2009–2010, Ilmatorjuntaupseeriyhdistys RY, Waasa Graphics Oy, Vaasa 2009, ss. 201-229.
27
Russian Defense Policy 24.11.2011: Thirteen VKO Brigades, http://russiandefpolicy.wordpress.com/2011/11/24/
thirteen-vko-brigades/.
28
Sychev, Vasily: Two five year war, http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=en&ru=http://www.lenta.
ru/mil/&rurl=translate.google.fi
29
Boltenkov (ja muut 2011), s. 75.
25
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tuulla on myös satelliittien laukaisukeskus
Plesetskissä, Venäjän pohjoisosissa. Ilmaja avaruuspuolustusjoukkojen silloisen
komentajan, kenraaliluutnantti Oleg Ostapenkon mukaan organisaatio on jo osoittanut toimivuutensa ja se tulee kehittymään
asehankintaohjelma 2020 mahdollistamien uusien suorituskykyjen kautta.30 Ilmaja avaruuspuolustuksen joukkoihin kuuluu
ilmeisesti kaksi johtoporrasta, jotka ovat
Avaruusjohtoporras ja Ilma- ja ohjuspuolustuksen johtoporras (OSK VKO).31

Venäjän maavoimien ilmatorjunnan keskeisimmät
uudet suorituskyvyt
2015-2020
VERBA
Ensimmäiset uudet IGLA-sarjan korvaavat olkapääohjukset luovutettiin operatiiviselle käyttäjälle vuoden 2014 lopussa.
Ensimmäiset tuotantoversion kappaleet
luovutettiin itäiselle sotilaspiirille. Verba
käyttää uutta kolmikanavaista hakupäätä
ja sen kehittämisessä keskeinen pyrkimys
on ollut toiminta uusien häirintäjärjestelmien vaikutuspiirissä (ml. aktiiviset laseriin perustuvat häirintälähettimet). Verban kehittämisessä tavoitteena on ollut
mahdollisimman tehokas toiminta tavanomaisten ilmamaalien lisäksi myös risteilyohjuksia ja lennokkeja vastaan. Ohjuksen vaakakantama on 6.5 kilometriä ja
pystykantama 4.5 kilometriä. Uudella oh-

juksella tullaan korvaamaan kaikki edellisten sukupolvien IGLA-sarjan ohjukset
yleisjoukkoprikaatien ilmatorjuntapatteristoissa, maahanlaskujoukoissa ja merijalkaväen yksiköissä. Varsinaisten ohjusten lisäksi yksiköt varustetaan myös automatisoidulla johtamis- ja tulenkäyttöjärjestelmällä, joka tarjoaa nykyisiä järjestelmiä
merkittävästi paremman ja tehokkaamman
ennakkovaroituksen ilmamaaleista sekä
tulitoiminnan johtamisen.32
TOR-M2U
Keskeisellä sijalla TOR-M2U-ohjusjärjestelmän kehittämisessä on ollut parantaa entisestään järjestelmän kykyä torjua
ilmasta-maahan rynnäkköohjuksia, lentopommeja, tutkaan hakeutuvia ohjuksia,
risteilyohjuksia ja miehittämättömiä ilmaaluksia. Uusi järjestelmä kykenee samanaikaisesti neljän ilmamaalin torjuntaan ja
havaitsemaan ilmamaalit omilla sensoreillaan 32 kilometrin päästä. Järjestelmässä
on automaattinen uhkalaskenta, joka määrittää maaleista 10 ensisijaisesti torjuttaviksi. Ohjusjärjestelmän kehittäjät tarjosivat asevoimille uutta 9M338-ohjusta itsehakeutuvalla infrapunahakupäällä ja 20
kilometrin torjuntaetäisyydellä varustettuna, mutta jostain syystä asevoimat päätyi hankkimaan järjestelmät vanhemmalla
ohjuksella varustettuna. Tarjotussa versiossa ohjusten lukumäärä laukaisulavetilla
olisi kasvanut 16:een. Kenraaliluutnantti Luzin painottaa kuitenkin haastattelussa uuden ohjuksen kehitystyön jatkamis-

RIA Novosti 1.12.2011: Russia´s Aerospace Defense Forces go on duty to stave off missile threats, http://en.rian.
ru/mlitary news/20111201/169208932.html.
31
Russian Defence Policy 8.11.2011: VKO Cadre Changes, http://russiandefpolicy.wordpress.com/2011/11/08/.
32
Russia & India Report 3.9.2014: New Verba missile system to replace the legendary Igla-S, http://in.rbth.com/
ecenomics/2014/09/03.
30
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tennilla (Passive Electronically Scanned
Array), mikä mahdollistaa tulitoiminnan
samanaikaisesti neljään maaliin elektronisesti häirityissä olosuhteissa. Mahdollisena jatkokehittämiskohteena voi tulla
kyseeseen aktiivisella tutkahakupäällä varustettu ohjus.35 Käytössä olevalla 9M317ohjuksella varustettuna järjestelmä kykenee torjumaan ilmamaalit 50 etäisyydeltä
ja suurimmillaan 24 kilometrin lentokorkeudessa.36

jestelmien toimitukset asevoimille tulevat tapahtumaan vuoden 2015 loppuun
mennessä.38 BUK-M3-järjestelmästä ei
ole julkistettu juuri mitään virallista tietoa
sen suorituskyvystä. Joitain kuvia mahdollisesta BUK-M3 ohjuslavetin pienoismallista on kuitenkin julkisuuteen saatu.

TOR-M2 operaattoripositiot. Lähde: http://pilot.
strizhi.info/

TOR-M2 ohjuslavetti Sotshin olympiakisoja
suojaamassa. Lähde: http://bmpd.livejournal.com.

TOR-M2U hankinnalla korvataan vanhentuneet OSA(SA-8)-ilmatorjuntajärjestelmät.34 TOR-M2U-järjestelmän käyttöönotto tulee merkittävästi parantamaan
yleisjoukkoprikaatien orgaanisen ilmatorjunnan kykyä erityisesti heitteiden torjunnassa.

ta, jotta se olisi myöhemmin mahdollista
ottaa käyttöön asevoimissa. Tämän hetkinen versio TOR-M2U:sta kykenee torjumaan maalit 12 kilometrin etäisyydeltä ja
suurimmillaan 6-10 kilometrin lentokorkeudessa.33
Eteläisen sotilaspiirin tiedotusosaston
osastopäällikkö Oleg Kotshekov kertoi memedialle 2011, että sotilaspiiri oli ottanut ensimmäisenä käyttöönsä uusia TORM2U-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ja ne
oli annettu käyttöön Volgogradin alueella
toimiville ilmatorjuntajoukoille.

BUK-M2/-M3
Maavoimien ilmatorjuntajoukot ovat saaneet joitakin uusia BUK-M2-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä (SA-17) käyttöönsä.
Uuden version monimaalitorjuntakyky on
parantunut huomattavasti, kuten myös
toiminta elektronisen vaikutuksen alaisena. Tässä versiossa ohjuslavetin tulenjohtotutka on mahdollista nostaa 23 metrisen
teleskooppivarren päähän, jolloin torjuntakyky erittäin matalilla lentäviin maaleihin paranee huomattavasti. Tulenjohtotutka on toteutettu niin sanotulla PESA-an-

Luzin, Aleksander: Once again about “small bricks” and “big bricks” of theater air defense and antimissile defense, Nezavisimaja Voennoe Obozrenie No 18, 2012, ss. 8-9, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27943073. Kirjoittajan kommentti: Luzin on kenraaliluutnantti ja väitellyt tekniikan tohtoriksi.
34
ITAR-TASS 27.12.2011: Southern military district receives the newest air defense missile systems TOR-M2U,
http://dlib.eastview.com/browse/doc/26431706.
33
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BUK-M3 ohjuslavetti kuvattuna Almaz-Antei
-konsernin vuoden 2015 kalenterissa. Lähde:
http://www.russiadefence.net/

BUK-M2 järjestelmän valvonta- ja tulenjohtotutkat Venäjän arolla. Lähde: https://oplatsen.wordpress.com/

Venäjän asevoimien komentajan, kenraalieversti Valeri Gerasimovin mukaan,
maavoimien kaikki ilmatorjuntaprikaatit tullaan varustamaan ohjusjärjestelmillä S-300V4 ja BUK-M3 vuoteen 2020
mennessä.37 Ensimmäiset BUK-M3-jär-

S-300V4
Venäjän puolustusministeriö raportoi vuoden 2012 alussa, että Almaz-Antei ja ministeriö olivat allekirjoittaneet sopimuksen
uusien S-300V4-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien hankinnoista. Hankinta toimeenpannaan seuraavien kolmen vuoden kuluessa ja ensimmäiset kolme patteristoa
toimitetaan eteläiselle sotilaspiirille. Tarkoituksena on, että kaikki maavoimien käytössä olevat S-300V-järjestelmät modernisoidaan tai uusitaan tasolle S-300V4.39

Luzin, Aleksander: Once again about “small bricks” and “big bricks” of theater air defense and antimissile defense, Nezavisimaja Voennoe Obozrenie No 18, 2012, s. 8-9, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27943073.
36
Army Recognition: SA-17 Grizzly 9A317E BUK-M2 air defense missile system, http://www.armyrecognition.
com/russia_russian_missile_system_vehicle_uk/sa-17_grizzly_buk-M2_9a317e_missile_technical_data_sheet_
specifications_description_pictures.html. Artikkeli poimittu 30.3.2013.
37
Russian Defense Policy 16.2.2013: Gerasimov Speaks, http://russiandefpolicy.wordpress.com/.
38
TASS 9.3.2015: Russian Armed Forces to receive Buk-M3 air defense missile system before yearend, http://
tass.ru/en/russua/781731.
39
ARMS-TASS 12.4.2012: Defense ministry bought air defense missile systems S-300V4, http://dlib.eastview.
com/browse/doc/26751354. ARMS-TASS 12.4.2012: Air defense of the groud forces will receive new modifications of air defense missile systems S-300V, http://dlib.eastview.com/browse/doc/26955285.
35
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Almaz-Antein varapääjohtajan Vitali Knyazevin mukaan uusi S-300V4-järjestelmä
on rakennettu digitaalisten tutka- ja johtamisjärjestelmien varaan ja ajoneuvoissa
on siirrytty käyttämään nestekidenäyttöjä. Tämä helpottaa jatkokehittämistä ohjelmistoversioita muuttamalla ja samalla on
kyetty vähentämään henkilöstön väsymistä taistelutilanteessa (nestekidenäyttöjen
merkitys selkeän ja havainnollisen tilannekuvan esittämisessä). Tutkien herkkyys on
kasvanut ja niiden liittymärajapinnat johtamisjärjestelmään ovat parantuneet merkittävästi.40
S-300V4-järjestelmien toimitukset Venäjän asevoimille alkoivat vuoden 2014
lopussa ja Almaz-Antei:n ja asevoimien
välinen sopimus sisältää maavoimien
kaikkien yhdeksän ilmatorjuntaohjusprikaatin varustamisen ko. järjestelmillä vuoteen 2020 mennessä. Uuden järjestelmän
suurin vaakakantama on kasvanut 400 kilometriin ja sen arvioidaan olevan edeltäjäänsä 1.5-2.3 kertaa tehokkaampi ohjustorjuntakyvyn osalta.41
Uusien järjestelmien integroiminen
maavoimien ilmatorjuntajoukkoihin
Kenttätestien perusteella yhdistämällä
BUK-, TOR- ja S-300V-ohjusjärjestel-

Venäjän ilmapuolustuksen kehitysnäkymät vuoteen 2020 mennessä

miä samaan organisaatioon saavutetaan
merkittävästi parempi suorituskyky, kuin
organisoimalla ne omiin homogeenisiin
organisaatioihinsa. Tämä ohjusjärjestelmien monikalustokokoonpanojen kautta
tapahtuva suorituskyvyn merkittävä parantuminen perustuu useaan eri tekijään.
Pidemmän kantaman ohjusjärjestelmillä
kyetään pitämään elektronisen häirinnän
koneet kauempana häirittävistä kohteista ja heikentämään täten häirinnän tehokkuutta. Monikalustokokoonpanot mahdollistavat myös pidemmän kantaman
ohjusjärjestelmien keskittymisen ilmalavettien ja ballististen ohjusten torjuntaan,
kun lyhyemmän kantaman järjestelmillä kyetään tuottamaan suoja niitä vastaan
mahdollisesti laukaistavilta täsmäaseilta.
Ohjusjärjestelmien monikalustokokoonpanoilla mahdollistetaan myös torjuntojen kustannustehokas optimointi (maali
voidaan torjua sillä järjestelmällä, joka
tarjoaa halvimman keinon).42
Maavoimat tulevat kenraalieversti Vladimir Chirkinin mukaan saamaan uusia
S-300V4-, BUK-M3-, TOR-M2- ja Verba-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä vuoteen
2020 mennessä. Samassa ajassa maavoimien ilmatorjunta tullaan varustamaan
Barnaul-T-johtamisjärjestelmällä, joka

Myasnikov, Viktor: A long arm of Almaz-Antey, Nezavisimaja Voennoe Obozrenie 18-24.5.2012, s.8. Kirjoittajan
kommentti: S-300V4-järjestelmän uusien ohjusten kantamasta on paljon ristiriitaista tietoa. Muun muassa AlmazAntein Vladislav Menshikov on kertonut järjestelmän ulottuvan 300 km päässä oleviin maaleihin. Hänen mukaansa
tuotannon uudelleen käynnistäminen tulee olemaan haasteellista, johtuen pitkästä ajasta, jolloin S-300V-järjestelmää ei tuotettu lainkaan. Hänen mukaansa S-300P- ja S-300V-järjestelmien standardointi keskenään on mahdotonta, johtuen niiden täysin erilaisesta osajärjestelmäkannasta. S-300V4-järjestelmän suurin kantama on
todennäköisesti 300-400 kilometriä ja uusimmissa venäläisissä artikkeleissa kirjoitetaan sen olevan tällä hetkellä
Venäjän pisimmälle kantava ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, ennen kuin S-400-järjestelmän uudet ohjukset saadaan
käyttöön. Katso myös: Safronov, Sergei: Modernized S-300V systems return to the Russian army, RIA Novosti,
28.4.2012, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27420513.
41
Sputnik International 5.3.2015: Russian Military Receives Second Batch of New S-300V4 Air Defense Systems,
http://sputniknews.com/military/20150305/101908990.
42
Luzin, Aleksander: Once again about “small bricks” and “big bricks” of theater air defense and antimissile defense, Nezavisimaja Voennoe Obozrenie No 18, 2012, ss. 8-9, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27943073.
40
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kykenee liittymään myös maavoimien
uuteen ESU TZ-johtamisjärjestelmään.43
Näistä uusista ohjusjärjestelmistä TORM2 ja BUK-M2 olivat valtiollisten testien
viimeisessä vaiheessa vuoden 2012 loppupuolella, ennen niiden astumista palveluskäyttöön.44

Venäjän ilmavoimien ilmatorjunnan keskeisimmät
uudet suorituskyvyt
2015-2020
S-500
Ensimmäiset virallisen tahon kommentit
uudesta S-500-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä tulivat Venäjällä julkisuuteen vuoden 2009 aikana. Silloinen ilmavoimien
komentaja, kenraalieversti Alexander Zelin
ilmoitti Moskovassa 11.8.2009 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että uudet ilmaavaruuspuolustusprikaatit tullaan varustamaan tuotannossa olevan S-400 -ilma-

torjuntaohjusjärjestelmän lisäksi uudella,
vielä kehitystyön alla olevalla S-500 -ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä.45
S-500-järjestelmä kehitetään torjumaan
ennen kaikkea keskipitkän ja pitkän kantaman ballistisia ohjuksia. Maalin suurin
nopeus voi olla 7000 m/s ilmakehän ylimmissä kerroksissa. Järjestelmän tutkien
havaintoetäisyys on 800 km ja järjestelmä
pystyy torjumaan samanaikaisesti 10 maalia. S-500:n tulee kyetä torjumaan maaleja,
jotka lentävät yli 185 kilometrin korkeudessa46. Järjestelmän kehitystyössä huomioidaan myös mahdollisten hypersoonisten
(5≤Mach≤10) maalien hyvä torjuntakyky.
S-500-järjestelmä tulee palvelemaan rinnan S-400-järjestelmien kanssa ja se tulee
olemaan osa strategista ohjuspuolustusjärjestelmää. Venäjä ei ole kehittämässä
S-500:sta ”universaalia” ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, joka kykenisi torjumaan
kaikentyyppiset ilmamaalit, vaan eri järjestelmillä tulee edelleen olemaan omat roolinsa kokonaistorjunnassa47.

Donushkin, Nikolai: Summer will be hot for the groud forces, Nezavisimaja Voennoe Obozrenie 8-14.6.2012,
s.3, http://dlib.eastview.com(browse/doc/27262062. Kirjoittajan kommentti: BUK-M2 ja BUK-M3-järjestelmistä
puhutaan jatkuvasti ristiriitaisesti venäläisessä mediassa. M2-versiota on jo toimitettu pienessä mittakaavassa
joukoille, mutta M3-järjestelmästä ei ole mitään havaintoja, eikä siitä myöskään ole virallista informaatiota mitä se
pitää sisällään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että joukkojen käyttöön ollaan saamassa M2-versiota, joka mahdollisesti päivitetään M3-versioon. Päivitys tullee kohdistumaan lähinnä tutkiin ja ohjusten hakupäihin ja niiden lavetteihin.
44
Voenno-Promyshlenni Kurier, No 32, 15-21.8.2012, s.1, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27574911.
45
Isby, David: Russia´s new aerospace defence system to feature S-400 and S-500 SAMs, Jane´s Missiles
& Rockets 4.9.2009. Tekijän huomautus: Ohjusjärjestelmä tunnetaan mahdollisesti nimellä EU SRO PWO-PRO
(Yedinaya Sistema Zenitnova Raketnovo Oruzhiya Protivovozdushnoy Oboroni i Protivoraketnoy Oboroni).
46
Vzglyad 27.6.2012: The first S-500 systems may be supplied to the Russian troops in 2013, http://dlib.eastview.
com/browse/doc/27337390. Kirjoittajan kommentti: Osassa lähteistä kerrotaan että S-500- järjestelmällä torjunnat tullaan suorittamaan pääosin ballistisen ohjuksen lentoradan loppuvaiheessa, mutta osin myös reittivaiheessa. Katso lähde: Lenta.ru 24.12.2012: Commander of the air force spoke about air defense missile system S-500,
http://dlib.easrview.com/browse/doc/28314773.
47
ITAR-TASS 28.9.2009, http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ru&tl=en&ru=http%3A.
www.defence-update.com/products/s/s-500_250909.html.
Katso myös: RIA Novosti 5.10.2011: Development of S-500 air defense systems behind schedule, http://en.rian.ru/
mlitary news/20111005/167395154.html.
Bozhyeva, Olga: Race of imaginations, Moskovski Komsomolets, 7.2.2012, ss.1,4, http://dlib.eastview.com/browse/doc/26582121.
43
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Ohjusjärjestelmän kehittäneen yrityksen
Almaz-Antei:n pääjohtajan Vitali Neskorodovin arvion mukaan S-500-ohjusjärjestelmä tulee palveluskäyttöön vuonna
2017.48 Kysyttäessä S-500 kehitystyön linkittymisestä S-300- ja S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiin, Neskorodov vastasi,
että S-500-järjestelmä on täysin uusi kokonaisuus ja sillä ei ole mitään liittymäpintoja S-400-ohjusjärjestelmään. Syynä
tähän ovat järjestelmien erilaiset tekniset
vaatimukset ja niissä käytetyt erilaiset ratkaisut. Ulkoista samannäköisyyttä S-300ja S-400-järjestelmiin ei myöskään tule
olemaan havaittavissa, kunhan järjestelmä
saadaan palveluskäyttöön.49
S-500-ilmatorjuntaohjusjärjestelmässä
tultaneen käyttämään nyt vielä kehitysvai-

heessa olevia hypersooniseen nopeuteen
kykeneviä 77N6-N- ja 77N6-N1-ohjuksia.
Nämä ohjukset on varustettu kineettisellä taistelukärjellä ja niiden oletetaan kykenevän torjumaan ballistisia maaleja, joiden
nopeus voi suurimmillaan olla 7 km/s.
Näitä uusia ohjuksia tullaan valmistamaan
Kirovin kaupunkiin rakennetussa uudessa tehtaassa. Tehtaan odotetaan kykenevän
aloittamaan ohjusten sarjatuotannon vuosien 2014 - 2015 aikana.50
S-500 ”Prometeus51”-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän pohjalta on tarkoitus rakentaa myös Venäjän merellinen ballististen ohjusten torjuntakyky amerikkalaisten Aegis-varusteltujen ohjusristeilijöiden ja -hävittäjien mukaisesti. S-500:n
merellinen versio suunnitellaan asennet-

Isby, David, C: Almaz-Antey director explains S-500 delays, Jane´s Missiles & Rockets, 2.3.2012, http://www4.
janes.com/subscribe/jmr/doc_view.jsp?K2DocKey=/content1/janesdata/mags/jmr/history/jmr2012/jmr72881.
htm@current&Prod_Name=JMR&QueryText=.
RIA Novosti 07.02.2012: Delivery of S-500 Air Defense System Delayed Until 2017, http://en.rian.ru/military
news/20120207/171194086.html. Kirjoittajan kommentti: Venäläisessä uutisoinnissa on paljon ristiriitaista informaatiota koskien S-500-järjestelmän käyttöönottoa. Venäjän ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Viktor Bondarev sanoi ilmavoimien 100-vuotisjuhlissa kesällä 2012, että S-500 järjestelmän vastaanotot alkaisivat asevoimissa
jo vuonna 2013. Katso myös: RIA Novosti 27.6.2012: Russia May Deploy First S-500 Missiles in 2013, http://
en.rian.ru/military news/20120627/174269072.html. Kirjoittajan kommentti: Kyseessä lienee joko toimittajien väärinymmärrys tai sitten Bondarevin virheellinen sanamuoto. Hän lienee tarkoittanut että asevoimat saavat ensimmäiset prototyypit testattavakseen vuoden 2013 kuluessa.
Bozhyeva, Olga: Race of imaginations, Moskovski Komsomolets, 7.2.2012, s.1,4, http://dlib.eastview.com/browse/
doc/26582121. Katso myös: Nikolski, Aleksei: Almaz-Antey director general Vladislav Menschikov: We know what
weapons to develop to counter any threat to Russia, Vedomosti 12.5.2012, s.5, http://dlib.eastview.com/browse/
doc/27140250. Kirjoittajan kommentti: Mentsikov kertoo haastattelijalle että tutkat ja ohjukset ovat S-500-järjestelmässä täysin uusia, mutta muuten siinä käytettävät tekniset ratkaisut perustuvat aikaisempiin ohjusjärjestelmiin.
49
Russian Defense Policy 1.12.2012: Those Air Defense Missile Factories, http://russiandefpolicy.wordpress.com/.
Kirjoittajan kommentti: Artikkeliin on koottu lähinnä Izvestia viikkolehdestä poimittuja S-500 koskevia uutisia. Mielenkiintoinen yksityiskohta on Prometeus -nimen esiintulo, aikaisemmin kuvitellun Triumfator-M –nimen sijasta
puhuttaessa S-500-järjestelmästä.
50
Russian Defense Policy 1.12.2012: Those Air Defense Missile Factories, http://russiandefpolicy.wordpress.com/.
Kirjoittajan kommentti: Artikkeliin on koottu lähinnä Izvestia viikkolehdestä poimittuja S-500 koskevia uutisia. Mielenkiintoinen yksityiskohta on Prometeus -nimen esiintulo, aikaisemmin kuvitellun Triumfator-M –nimen sijasta
puhuttaessa S-500-järjestelmästä.
51
S-500-ilmatorjuntajärjestelmän nimeä ei ole vielä julkistettu. Aikaisemmassa uutisoinnissa järjestelmää on kutsuttu Triumfator-M –nimellä. Vuosina 2012-2013 venäläisessä uutisoinnissa on alkanut ilmetä Prometeus –nimi ja
tämän uutisoinnin perusteella näyttääkin siltä, että uuden järjestelmän nimi tulee mahdollisesti olemaan Prometeus. Triumfator-M nimi saattaa viitata myös liiaksi S-400-järjestelmän nimeen ja se ei myöskään palvele tarkoitustaan – onhan monessa otteessa korostettu S-500:n edustavan täysin uutta suunnittelua.
48
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tavan uuden, mahdollisesti ydinkäyttöisen hävittäjäkokoluokan alustyypin osaksi. Uutta alustyyppiä alettaneen rakentaa
vasta 2010-luvun loppupuolella, joten merellinen ballististen ohjusten torjuntakyky
realisoituu Venäjän laivastolle aikaisintaan
2020-luvun alkupuolella.52
S-400
Julkisuuteen annettujen lausuntojen mukaan Venäjä tulee varustamaan kaikki ilmavoimien käytössä olevat ohjusrykmentit S-400- ja Pantsir-S1 -kalustolla vuoteen
2020 mennessä. Venäjän silloinen ilmavoimien virallinen edustaja eversti Vladimir Drik kertoi, että vuonna 2011 alkaa
uuden kaluston massatoimitukset ja vuonna 2020 uuden kaluston osuus ilmavoimien
ilmatorjunnan joukoissa on 100 prosenttia.53 Venäjän puolustusministeriössä nähdään S-400 toimitusten olevan eräs korkeimman prioriteetin asia ja S-400 yhdessä
parhaillaan kehitettävän S-500:n kanssa tulevat muodostamaan Venäjän ilma- ja ohjuspuolustuksen rungon tulevaisuudessa54.
S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä on tarkoitettu suojaamaan kaikkein tärkeimmät
hallinnon, talouden ja asevoimien kohteet
Venäjän alueella, tapahtui hyökkäys sitten
ilma-aseella tai ballistisilla ohjuksilla.

Torjunnat valmistaudutaan toteuttamaan
myös erittäin voimakkaan elektronisen häirinnän vaikutuksen alaisena.55
S-400:sta tultaneen näkemään sen elinkaaren aikana vielä monta kehitysversiota.
Almaz-Antei:n suunnittelutoimiston tutkimus- ja kehittämisosaston johtajan, Irina
Jegorovan mukaan S-400:n suunniteltu
elinkaari on 30 vuotta. Jegorovan mukaan
20 vuoden operatiivisen käytön jälkeen
järjestelmään suunnitellaan toteutettavan
perusparannus, joka tulee takaamaan järjestelmälle vähintään 10 vuotta lisää käyttöaikaa.56 Tämä tarkoittaa sitä, että S-400-järjestelmä tulee olemaan Venäjän asekehityksen ja -tuotannon keskiössä vielä ainakin seuraavat 20 vuotta.
Neljännen sukupolven S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän kehitystyöstä on
vastannut venäläinen Almaz-Antei -konserni, joka on Venäjän suurin ja tärkein
ilmatorjuntajärjestelmiä kehittävä yritys.
Ensimmäiset teoreettiset tutkimukset uudesta järjestelmästä tehtiin jo 1980-luvun
loppupuolella akateemikko Boris Bunkinin johdolla. Varsinainen järjestelmäkehitys käynnistyi vuonna 1993, jolloin Venäjän presidentin direktiivillä määrättiin kehitystyö käynnistettäväksi. Neuvostoliitolta periytyneen puolustusteollisen kompleksin mukana tuli myös alkuperäinen

52
Russia Today: Russia to develop sea-based space-defense system, 31.8.2012, http://rt.com/news/russian-space-defense-ocean-053/. Katso myös: Vzglyad 27.6.2012, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27337390. Tässä
lähteessä arvioidaan että meriversio S-500-ohjusjärjestelmästä ei missään nimessä voi valmistua ennen vuotta 2016.
53
Vzglyad: By 2020 The Air Defence Missile Troops will be armed with air defence missile systems S-400 and Pantsir-S, 01.12.2010, http://dlib.eastview.com/browse/doc/23016698.
54
RIA Novosti: Russia to revamp air-space defenses by 2020 – Air Force chief, 11/08/2009, http://en.rian.ru/military_news.
55
Military Parade, No 1, 2011, s. 24-25.
56
ITAR-TASS: Two regiments, including one regiment in Moscow region will be armed with air defense systems
S-400 in 2010., 18.8.2010, http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=ru&tl=en&ru=http%3A..
S-400 Triumf. Jane´s Land-Based Air Defence, 04.10.2010, https://www.milnet.fi/www4.janes.com/subscribe/jlad/
doc_view.jsp?K2DocKey/janesdata/yb/jlad.
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vaatimus siitä, että varsinaista täysin uutta
kehitystyötä sai olla 20-30 % kokonaisuudesta ja loput 70-80% piti olla edellisen sukupolven järjestelmien jatkokehittämisen tulosta. Täten päätettiin säilyttää
S-300P-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä S400-järjestelmän suunnittelun lähtökohtana.57
S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
toimitukset Venäjän asevoimille aloitettiin
vuonna 2007. Ohjusjärjestelmiä toimitettiin
606. ilmatorjuntaohjusrykmenttiin Elektrostalin alueella ja se kykeni aloittamaan
taistelupäivystyksen vuoden 2009 alussa. Toinen S-400 rykmentti saatiin varustettua uudella järjestelmällä vasta vuonna
2011. Tämä Dimitrovissa sijaitseva 210.
Ilmatorjuntaohjusrykmentti suoritti taisteluammunnat Kapustin Jarin harjoitusalueella vuoden 2011 alussa ja se kykeni
aloittamaan taistelupäivystyksen kesällä
2011. Molemmat rykmentit ovat osa Moskovan alueen ilmapuolustusta.58

Moskovan silloisen ilmapuolustusalueen
komentajan, kenraaliluutnantti Valeri Ivanovin mukaan rykmentissä on kaksi tuliyksikköä ja tuliyksikössä on kahdeksan ohjusten laukaisulavettia.59 Moskovan
alueen ilmapuolustuksen osaksi arvioitiin
hankittavan seuraavien vuosien kuluessa
yhteensä ainakin neljä S-400-rykmenttiä60.
Vuoden 2011 aikana oli tavoitteena
luovuttaa kahden uuden S-400-rykmentin
kalusto, mutta siinä ei kuitenkaan onnistuttu ja näiden rykmenttien varustaminen
siirtyi seuraavalle vuodelle.61 Vuoden 2012
alussa toimitettiin kolmannen S-400-rykmentin kalusto Kaliningradin alueelle ja
sen oli tarkoitus aloittaa taistelupäivystys
huhtikuussa 2012. Tämä mahdollisti luopua
Venäjän viimeisestä S-200-järjestelmästä (SA-5).62 Neljännen S-400-rykmentin
kalusto luovutettiin itäiselle sotilaspiirille,
Nahodkan alueelle ryhmittyneelle rykmentille kesällä 2012. Tämä rykmentti aloitti
taistelupäivystyksen elokuussa.63

S-400 Triumf. Jane´s Land-Based Air Defence, 04.10.2010, https://www.milnet.fi/www4.janes.com/subscribe/
jlad/doc_view.jsp?K2DocKey/janesdata/yb/jlad.
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Lukin, Mikhail: Victories of Russian military industrial complex that have not taken place. Ogonjok No 26
9.-15.11.2009 s.16, https://www.milnet.fi/dlib.eastview.com/sources/article.jsp?id=20889051.
Russian Defense Policy: A Second Regimental Set of S-400s, 18.2.2011, http://russiandefpolicy.wordpress.com/.
RIA Novosti 22.7.2011: The third regiment of S-400 will be put on combat duty in Moscow region in 2011.
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Kozulin Yaroslav: The east will be armed with triumph. Vzglyad, 18.2.2011, https://www.milnet.fi/dlib.eastview.
com/sources/article.jsp?id=24273803.
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Ria Novosti, 17.2.2011, S-400 Triumf surface-to-air missile system. http://en.rian.ru/photolents/20110217
/162649151_2.html.
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www4.janes.com/subscribe/jmr/doc view.jsp?K2DocKey=/content1/janesdata/mags/jmr/historu/jmr2011/
jmr72727.htm@current&Prod .
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Isby, David, C: S-400 deployment in Kaliningrad planned, Jane´s Missiles and Rockets, 4.1.2012, https://www.
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RIA Novosti 9.4.2012: S-400 Missiles Deployed in Russia´s Baltic Fleet, http://en.rian.ru/mlitary news/20120409/
172702870.html.
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RIA Novosti 9.6.2012: Russia´s Eastern Military District Gets S-400 Missiles, http://en.rian.ru/mlitary
news/20120609/173939294.html.
RIA Novosti 15.8.2012: Russia Puts 4th S-400 Air Defense Regiment on Combat Duty, http://en.rian.ru/military_
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Viides ja viimeinen vuonna 2012 varustettu rykmentti sijaitsee eteläisen sotilaspiirin
alueella. Tämän S-400-rykmentin kalusto
luovutettiin vuoden 2012 loppupuolella ja
rykmentin oli tarkoitus aloittaa taistelupäivystys vuoden loppuun mennessä. Uudella
kalustolla korvattiin rykmentillä aikaisemmin käytössä ollut S-300PM-kalusto.64
Vuoden 2015 alkuun mennessä oli luovutettu yhteensä yhdeksän rykmentin kalusto, joista lähinnä Suomea sijaitsee Kuolan
alueelle ryhmittynyt ohjusrykmentti.65
Voimassaolevan asehankintaohjelman
(GPV 2020) mukaan vuoteen 2020 mennessä on tarkoitus hankkia yhteensä 56 kappaletta S-400-tuliyksiköitä, joilla varustetaan
28 ilmatorjuntaohjusrykmenttiä. Vuoden
2015 alkuun mennessä Venäjällä on perustettu yhdeksän S-400-kalustolla varustettua rykmenttiä (19 tuliyksikköä) ja näin
ollen vuosina 2015 - 2020 tulisi kyetä luovuttamaan keskimäärin kolmen rykmentin kalusto vuosittain, mikäli tavoitteeseen
aiotaan päästä. Vuosi 2012 oli ensimmäinen, jolloin luovutettiin kolmen rykmentin
kalusto, joten vuoden 2020 tavoite näyttää olevan mahdollista saavuttaa suotuisien
olosuhteiden vallitessa.
S-400-ilmatorjuntaohjusrykmentissä on 2 - 6 tuliyksikköä. Tuliyksiköiden
toimintaa johdetaan rykmentin komentoajoneuvosta 55K6. Rykmentillä on peruskokoonpanossa yksi valvonta- ja maalinosoitustutka 91N6. Tuliyksikkö koos-

tuu tulenjohtokeskuksesta/monitoimitutkasta 92N6 ja enintään 12 ohjuslavetista 5P85TE2/SE2.66 Venäjän asevoimien
S-400-tuliyksikössä on laukaisulavetteja
vähemmän, todennäköisesti 8.67 Suurimmillaan rykmentissä näin ollen voi olla 72
ohjuslavettia.
Pantsir-S1
Pantsir-S1 on suunniteltu suojaamaan suppealla alueella olevia sotilas- ja siviilikohteita sekä maavoimien joukkoja. Järjestelmälle on ominaista ilmapuolustuksen
täydentäminen painopistealueilla. Tällöin
järjestelmän tehtäväksi jää heitteiden torjunta (heitteen suurin nopeus 1 000 m/s
ja lähestymiskulma 0-10°:sta aina 60–
70°:seen) ja matalalla tai erittäin matalalla
tapahtuvien ilmaiskujen torjunta. Torjuttavan tavanomaisen maalin (lentokone, helikopteri, UAV, kevyesti panssaroidut maakohteet tai vihollisen jalkaväki) nopeus
voi olla suurimmillaan 500 m/s. PantsirS1 kykenee aloittamaan torjunnan yli 20
kilometrin päästä ja järjestelmän lähikatve
on ainoastaan 200 metriä (tykkitorjunta).
Torjuttavan maalin lentokorkeus voi olla
5 - 15 000 metrin välillä.68
Venäjän ilmavoimat vastaanotti ensimmäiset uudet Pantsir-S1-hybridiasejärjestelmät (järjestelmässä on sekä tykki- että
ohjustorjuntamahdollisuus) maaliskuussa
2010. Uudet järjestelmät toimitettiin Moskovan alueella, Elektrostalissa olevalle
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RIA Novosti 22.12.2012: Russian Military District Tests New Air Defense Systems, http://en.rian.ru/military_
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news/20090826/155930246.
68
Air Forces Monthly: Pantsir-S1 air defense missile/gun system, July 2009, ss. 34-37.

117

Venäjän ilmapuolustuksen kehitysnäkymät vuoteen 2020 mennessä

Ilmatorjunnan vuosikirja 2015

ilmatorjuntaohjusrykmentille. Tämä rykmentti on ensimmäinen S-400-järjestelmällä varustettu rykmentti ja Pantsir-S1
on tarkoitettu lähinnä S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän lähisuojaksi. PantsirS1:lle on kehitetty kyky torjua normaalien ilmamaalien lisäksi heitteitä: rynnäkköohjuksia ja lentopommeja.69
Vityaz ja Morfei
Venäjän voimassaolevan asehankintaohjelman (GPV2020) puitteissa on suunniteltu hankittavan 38 Vityaz-tuliyksikköä
vuoteen 2020 mennessä.70 Vuoden 2011
loppupuolella antamassaan haastattelussa entinen Almaz-Antein pääjohtaja, Igor
Ashurbeili arvioi, että Vityaz-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tulisi palveluskäyttöön

Venäjän asevoimissa vuosien 2014-2015
aikana. Viivästymiset ovat hänen mukaansa tosin mahdollisia, johtuen ongelmista uuden ohjuksen kehitystyön osalta. Antamassaan haastattelussa Ashurbeili korosti, että Vityaz tulee käyttämään
ainoastaan yhtä ”perusohjusta”.71 Venäjän puolustusteollisen kompleksin edustajan mukaan Vityaz-ilmatorjuntajärjestelmän koeammunnat päästään toteuttamaan
vuoden 2013 syksyllä. Tätä ennen Vityazissa käytettäviä ohjuksia tullaan koeampumaan laivaston Steregutshi-luokan
korvetilta.72
Venäläisissä lähteissä on kirjoitettu järjestelmän koostuvan valvonta- ja monitoimitutkasta, johtokeskuksesta sekä kolmesta
ohjuslavetista.

Monitoimitutka toimii x-alueella ja sillä
on kehittyneet elektronisen häirinnän väistöominaisuudet. Ohjuksina järjestelmässä
arvioidaan käytettävän S-400:n 9M96-ohjuksia ja mahdollisesti uusia 9M100 lyhyen kantaman ohjuksia. Monimaalitorjuntakyvyn osalta järjestelmän arvioidaan
kykenevän torjumaan samanaikaisesti kahdeksaa ilmamaalia ja ohjauttamaan samanaikaisesti kahta ohjusta yksittäistä maalia
kohden. Järjestelmäalustana käytetään 8x8
pyöräajoneuvoa, jolla on hyvät maastoliikkuvuusominaisuudet.73
Kesäkuussa 2013 julkisuuteen tuli ensimmäiset havainnot uudesta Vityaz-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä, kun Venäjän
presidentti Vladimir Putin vieraili Pietarin lähellä sijaitsevassa Obuhovin tuotantolaitoksessa 19.6.2013. Vierailusta julkaistuissa uutiskatsauksissa näkyy uuden ohjusjärjestelmän eri osakomponentteja.74
Kesäkuussa 2013 apulaispuolustusministeri Juri Borisov kertoi, että eräiden
puolustusmateriaalien sarjatuotannon käynnistämistä tullaan viivästyttämään yhdellä
tai kahdella vuodella aiemmin suunnitellusta (Vityaz:n alkuperäinen suunniteltu ajanjakso oli 2014-2016). Hänen mukaansa
myös uusi 50R6A Vityaz kuuluu näihin vii-

västyviin puolustusmateriaalihankkeisiin.75
Venäjän ilmavoimien entinen komentaja Aleksander Zelin on tuonut esille myös
uuden Morfei-ilmatorjuntajärjestelmän.
Hänen mukaansa kyseessä on erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmä,
jonka suurin torjuntaetäisyys on viisi kilometriä. Morfeita suunnitellaan käytettävän sotilaskohteiden lähisuojana ja se
pitää sisällään sekä aktiivisia että passiivisia torjuntaominaisuuksia. Morfein ilmoitetaan kykynevän torjumaan kaikentyyppiset ilmamaalit torjuntasäteensä sisällä.76
Igor Ashurbeili on sanonut Morfein edustavan ”uniikkia” ilmatorjuntajärjestelmää,
jossa tutkasensorina tulee olemaan kupoli-tyyppinen ratkaisu tavanomaisemman pyörivän antennin sijaan.77 Ratkaisu mahdollistaa samanaikaisen ilmatilan
valvonnan kaikkiin suuntiin ja siten reaktioajan minimoinnin (maalin havaitsemisesta sen torjuntaan kuluva aika). Kenraalieversti Oleg Ostapenkon mukaan Morfei otetaan palveluskäyttöön vuoden 2015
aikana78. Morfei-ilmatorjuntajärjestelmää
on kehitetty vuodesta 2007 alkaen ja sen
rahoituspohja on ollut riittävä koko kehitystyön ajan.79 Tätä artikkelia kirjoitettaessa (28.3.2015) Morfei-ilmatorjunta-

Deagel.com: Vityaz, http://www.deagel.com/Air-Defense-Systems/Vityaz_a002482001.aspx, 28.12.2012.
Rossija 1 televisiokanavan lähetys Putinin vierailusta Obuhovin tuotantolaitoksella 19.6.2013, uutiskatsaus poimittu Military photos -keskustelupalstalta 19.6.2013. Osoite: http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.
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järjestelmää ei ole vielä tuotu Venäjällä
julkisuuteen, eikä siitä ole saatavilla tarkennettuja suorituskykytietoja tai kuvamateriaalia.

Johtopäätökset
Venäjä sai Neuvostoliiton perintönä ilmapuolustusjärjestelmän, jonka kalustoa
oltiin kehitetty puolustushaarojen omista tarpeista lähtien. Tämä on vaikeuttanut
pyrkimystä kehittää yhdistetty ilmapuolustusjärjestelmä, jossa eri osajärjestelmät
pyritään liittämään mahdollisimman saumattomasti yhteiseen ilma- ja ohjuspuolustuksen verkkoon. Samoderzhets-projektin kautta tähän haasteeseen on pyritty
löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja
ja projektin tuotosten jalkautuminen käytäntöön tullee näkymään voimallisesti kuluvan vuosikymmenen aikana tapahtuvassa ilma- ja ohjustorjunnan kehittämisessä.
Venäjän ilma- ja ohjustorjunnan kehittämisen taustalla on ollut vaikuttamassa
pitkäjänteinen ja systemaattinen tutkimusja kehittämistoiminta, vaikka joskus asiat
näyttävätkin tapahtuvan ilman sen suurempaa merkitystä tai tavoitetta. Venäjällä
tapahtuneen aseellisten konfliktien tutkimuksen perusteella on määritelty vaatimukset, jotka uuden sukupolven ase- ja
johtamisjärjestelmien tulee kyetä täyttämään. Venäjän kahdessa viimeisimmässä sotilasdoktriinissa on huomioitu sodan
kuvan muuttuminen ja pyritty määrittelemään keinot siihen vastaamiseksi.
Sotilasdoktriini on tukenut puolustustarviketeollisuuden kehittämistä siten, että se
tulee kykenemään toteuttamaan tarvittavat ilma- ja ohjustorjunnan järjestelmähankinnat. Sotilasdoktriini on antanut myös
120

”poliittisen mandaatin” ilma- ja ohjustorjunnan joukkojen kehittämiselle ja niiden
merkityksen kasvulle asevoimien organisaatioissa. Voimassa olevassa Venäjän asehankintaohjelmassa (GPV2020) on
huomioitu ilma- ja ohjustorjunnan merkityksen kasvu ja rahoituksellisia resursseja
on kohdennettu kokonaistavoitetta palvelevasti.
Venäjän ilma- ja ohjustorjunnan kehittymistä 2010-luvulla tarkasteltaessa voidaan nähdä sen onnistumiselle kohtuullisen
hyvät poliittiset, taloudelliset ja tuotannolliset edellytykset. Kehittämistyöllä on
vahva poliittinen tuki takanaan. Kehittämiselle elintärkeät tutkimus- ja tuotekehitystyö sekä tuotannolliset toimintaedellytykset
ovat olleet voimakkaan kehittämisen kohteena Venäjällä ja kehittämiseen on
sitouduttu sekä yksityisen sektorin että
valtiovallan toimesta. Venäjän panostaminen voimakkaasti ilma- ja ohjustorjunnan
kehittämiseen ei myöskään näytä tapahtuvan irrallisena, puolustushaaraintressien
ajamana kokonaisuutena, vaan sille on löydettävissä vahva perusta Venäjän sotataidollisesta tutkimuksesta ja viimeaikaisten
sotien kautta saaduista opeista.
Seuraavat 5-10 vuotta tulevat olemaan
Venäjän ilmapuolustuksen osalta suuren muutoksen aikaa. Tuona aikana poistuvat käytännössä lähes kaikki entisen
Neuvostoliiton aikana rakennetut ilmatorjuntajärjestelmät ja ilmapuolustus pyritään
integroimaan kokonaisjärjestelmäksi.
Venäjän ilmavoimien keskeisin ilmatorjunnallinen elementti tulee muodostumaan
28 kehitettävän S-400-ilmatorjuntaohjusrykmentin rungolle. Näistä rykmenteistä
kehitettäneen monikalustokokoonpanoja,
joissa vaikuttavina elementteinä tulevat
olemaan S-500-, S-400-, Vityaz-, Pantsir-

ja Morfei-ilmatorjuntajärjestelmät. S-500-,
S-400- ja Vityaz-järjestelmiä käytettäneen
ilma-avaruuspuolustusprikaateissa aluetorjuntavastuussa olevina kokonaisuuksina.
Pantsir- ja Morfei-järjestelmien rooli tullee olemaan pidemmän kantaman ohjusjärjestelmien suojaamisessa ja mahdollisesti
myös toiminnassa suppeiden aluekohteiden
suojajärjestelminä. Tässä torjuntakokoonpanossa heitteet (ohjukset, lentopommit)
pyrittänee lähtökohtaisesti torjumaan Pantsir- ja Morfei-järjestelmillä kustannustehokkuuden maksimoimiseksi.
Venäjän maavoimien ilmatorjunta
kehittyy 2010-luvun aikana, vaikkakin sen
kalustollisessa kehittymisessä ei ole odotettavissa niin suuria muutoksia kuin ilmavoimien ilmatorjunnassa. Maavoimissa suurin
muutos tulee ehkä olemaan ballististen
ohjusten ja heitteiden torjuntakyvyn merkittävässä paranemisessa uusien S-300V4-,
BUK-M2/3- ja TOR-M2U-järjestelmien
operatiivisen käyttöönoton myötä. Maavoimien ilmatorjunnan kehittämisessä on
kiinnitetty myös huomiota erittäin matalalla lentävien maalien torjuntaan (esimerkiksi risteilyohjukset). Tämä näkyy
järjestelmän tutkien (S-300V4, BUK-M2/
M3) asentamisena nostovarren päähän,
jolla kyetään ulottamaan vaikutus matalalla
oleviin maaleihin koko järjestelmän tehokkaalla torjunta-alueella. Venäjän maavoimien ilmatorjuntaohjusprikaatit tulevat
kehittymään entistä taistelunkestävämmiksi monikalustokokoonpanojen mahdollisen
käyttöönoton myötä ja niiden täydellinen
lamauttaminen vaatii merkittävien voimavarojen suuntaamista lamauttamistehtävään.
2020-luvulla prikaatien orgaaninen ilmatorjunta tullee muodostumaan TORM2U-, Verba- , IGLA-S- ja modernisoi-

dusta 2S6M-kalustoista. 2S6M-kalustoa
aletaan mahdollisesti korvaamaan telalavettisella Pantsir-S1-kalustolla vuosikymmenen loppupuolella. Vuoteen 2025 mennessä prikaatien orgaanisesta ilmatorjunnasta on todennäköisesti poistunut kaikki
OSA-, Strela-10- ja Shilka-ilmatorjuntajärjestelmät.
Muutos sodankuvassa vaikuttaa myös
väistämättä painopisteen muuttumiseen
ilmapuolustuksen osajärjestelmiä tarkasteltaessa. Täsmäaseiden kantamien voimakas
kasvu on jo nyt synnyttänyt tilanteen, jossa
ne voidaan laukaista torjunnan ulottumattomista. Täsmäaseiden torjunnassa ilmaja ohjustorjunnan joukot ovat tällä hetkellä
ainut tosiasiallinen voima, joka kykenee
niiden torjunnan toteuttamaan. Ilma- ja
ohjustorjunnan joukkojen kasvava merkitys Venäjän ilmapuolustuksen kokonaisuudessa tullee vaikuttamaan myös niiden
käyttöön osana hyökkäyksellisiä ilmaoperaatioita.
Mahdollisen vastustajan kannalta tarkasteltuna Venäjän ilma- ja ohjustorjunta
tulee 2020-luvulla olemaan merkittävästi
nykyistä vaarallisempi. Sen käytössä olevat
erittäin pitkän kantaman ilmatorjuntajärjestelmät kykenevät vaikuttamaan vastustajan ilmakomponentin toiminnan vapauteen
myös syvälle oman alueen ulkopuolelle.
Mikäli Venäjä kykenee rakentamaan aidosti integroidun ilmapuolustuksen kokonaisjärjestelmän, mahdollistaa se hävittäjä-,
ilma- ja ohjustorjunnan sekä elektronisen
vaikuttamisen suorituskykyjen yhteiskäytön torjuntatilanteessa nykyistä merkittävästi tehokkaammin. Tämä on asetettu
Venäjällä keskeiseksi kehittämisen alueeksi, tosin vasta aika näyttää miten hyvin
siinä tullaan onnistumaan.
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Miksi Ukrainan sotilaallinen kriisi
yllätti länsimaat?
≡≡ everstiluutnantti jyri raitasalo

Vuoden 2013 loppupuolella leimahtanut kriisi Ukrainassa on yllättänyt
monet kansainvälisen politiikan ja turvallisuuden asiantuntijat sekä useat
länsimaiset valtiomiehet. Kylmän sodan päättymisen jälkeen on länsimaissa arvioitu sotilaallisten kriisien mahdollisuuden vähentyneen samalla kun
globalisoituvan maailmanjärjestyksen on nähty edellyttävän laaja-alaista
yhteystyövaraista toimintaa uusien turvallisuusuhkien torjumiseksi.
Länsimainen turvallisuusnäkökulma on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana siirtynyt perinteisistä sotilaallisista uhkista monenkirjaviin ja
luonteeltaan epämääräisempiin riskeihin, jotka saattavat muodostua todellisiksi uhkiksi ajan kuluessa. Terrorismi ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä ns. uusien uhkien esiinnoususta länsimaisessa turvallisuusajattelussa.
Tässä kirjoituksessa arvioidaan länsimaisen turvallisuusnäkökulman kehitystä kylmän sodan jälkeisellä ajalla Ukrainan sotilaallisen kriisin valossa.
Kirjoituksen taustalla vaikuttaa kysymys siitä, miten kahdessa vuosikymmenessä kylmän sodan päättymisen jälkeen monessa länsimaassa on ollut
mahdollista unohtaa perinteinen voimapolitiikka ja suurvaltojen sotilaallinen toiminta kansainvälisissä suhteissa. Länsimailla tarkoitetaan tässä
Naton ja Euroopan unionin jäsenmaita. Suomea kirjoituksessa tarkastellaan lähinnä siitä näkökulmasta, miten länsimainen toiminta kylmän sodan
jälkeen on vaikuttanut niihin painotuksiin ja lähtökohtiin, joita Suomen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on otettu huomioon.
Kylmän sodan loppu käsitteellisenä vedenjakajana

K

ylmän sodan päättyminen oli monella tavalla positiivinen kansainvälistä turvallisuusympäristöä muuttava
tapahtuma. 1990-luvun alussa vuosikym122

meniä jatkunut itä-länsi -vastakkainasettelu päättyi ja sen taustalla häämöttänyt
laajamittaisen sotilaallisen kriisin todennäköisyys pieneni merkittävästi. Kuten
läntisen sotilasliitto Naton vuonna 1991
julkaisemassa korkeimman tason strategia-asiakirjassa (Strategic Concept) todet-

tiin, vastakkainasettelu entisten vastustajien kanssa oli päättynyt ja kansainvälisissä suhteissa oli potentiaalia merkittävään
turvallisuuden paranemiseen:
“Since 1989, profound political changes
have taken place in Central and Eastern Eu-rope which have radically improved the security environment in which
the North At-lantic Alliance seeks to
achieve its objectives. … All the countries that were formerly adversaries of
NATO have dismantled the Warsaw Pact
and rejected ideological hos-tility to the
West. … The political division of Europe
that was the source of the mili-tary confrontation of the Cold War period has
thus been overcome.”
Positiivisen kehityskulun lisäksi kylmän sodan päättyminen oli myös ongelma. 1990-luvun alkupuolella oltiin yhtäkkiä tilanteessa, jossa toisen maailmasodan
jälkeen muodostuneet kansainvälisen politiikan pelisäännöt eivät enää olleetkaan
voimassa. Ideologinen vastakkainasettelu ja jatkuva sotilaallinen konfrontaatio
Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen johtamien blokkien välillä hävisivät kansainvälisiä suhteita ohjaavana ”luonnonvoimana”. 1990-luvun alun valtiomiehet olivat
yhtäkkiä tilanteessa, jossa tuli kyetä määrittelemään ne uudet toimintaympäristön
”lainalaisuudet” ja pelisäännöt, jotka korvaisivat vastakkainasettelun ja konfliktuaalisen tavan hahmottaa kansainvälisiä
suhteita.
Uusi kansainvälinen turvallisuuslogiikka ja valtioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uudet pelisäännöt oli
kyettävä määrittelemään varsin pikaisesti, sillä jokainen valtionpäämies ja polii-

tikko pyrki rakentamaan koherentin uuden
ymmärryksen 1990-luvulla maataan uhkaavista tekijöistä ja oikeista keinoista näiden turvallisuusuhkien hallintaan. Eikä
pulaa uusista kansainvälisen turvallisuuden tulkinnoista suinkaan ollut. Valtionpäämiesten lisäksi monet strategian tutkimuksen asiantuntijat ja ajatushautomot
sekä lukuisat nojatuolistrategit tarjosivat
näkemyksiään siitä kylmän sodan jälkeisestä maailmasta, johon kaikki valtiot olivat umpimähkään matkalla. ”Uusi maailmanjärjestys”, ”historian loppu”, ”rauhan
agenda”, ”sivilisaatioiden yhteentörmäys”, ”Yhdysvaltojen yksinapainen hetki”
ja ”uusien sotien esiinnousu” ovat esimerkkejä 1990-luvun kuluessa esiin
nousseista kansainvälisen turvallisuusympäristön luonnetta kuvaavista uusista
tulkinnoista.
Siinä missä monet länsimaat − erityisesti läntisessä Euroopassa − tuskailivat
uuden kansainvälisen turvallisuuslogiikan
muotoilun parissa, toinen kylmän sodan
sotilaallisista supervalloista − Neuvostoliitto − ajautui nopeasti romahduksen partaalle ja lopulta hajosi valtiona. Neuvostoliiton
”perillisenä” Venäjä koki 1990-luvun kuluessa suurvalta-aseman menettämiseen
liittyvän identiteettikriisin, sotilaallisen
nöyryytyksen Tšetšeniassa sekä vuosia
kestävän taloudellisen alamäen, joka ”huipentui” vuoden 1998 talouskriisiin. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että samalla
kun länsimaat pyrkivät hahmottamaan ja
omilla toimillaan luomaan kansainvälisen
turvallisuuden uusia pelisääntöjä, Venäjän
valtiojohdon kaikki energia kului valtion
koossapitämiseen ja taloudellis-sotilaallisen alamäen pysäyttämiseen. 1990-luvulla
presidentti Jeltsinin Venäjän voima ei riittänyt kansainvälisen turvallisuusympäris123
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tön muokkaamiseen tai uusien valtioiden
välisiä suhteita määrättävien pelisään-töjen
määrittämiseen. 1990-luku ja 2000-luvun
ensimmäinen vuosikymmen olivat aikaa,
jolloin länsimaat johtivat kansainvälisen
turvallisuuden uusien tulkintojen ja pelisääntöjen muotoilua. Venäjän toiminnan
painopiste keskittyi romahduksesta selviämiseen ja valtion disintegraatiokehityksen
pysäyttämiseen.

Uudet länsimaiset tulkinnat
turvallisuudesta ja sotilaallisesta voimankäytöstä
Kylmän sodan päättymisen jälkeen alkoi
vähitellen hahmottua varsin poikkeuksellinen ajanjakso kansainvälisissä suhteissa. Kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä muuttui 1990-luvun alussa käytännössä yksinapaiseksi. Yhdysvaltojen
johtoasema oli yksiselitteinen ja kiistämätön. Yksikään muu valtio ei kyennyt kiistämään Yhdysvaltojen globaalia johtoasemaa − olipa kyseessä poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen tai kulttuurinen voima.
Yhdysvaltojen johdolla länsimaat muodostivat uusia käsityksiä kansainvälisten
suhteiden luonteesta ja tulevaisuudesta
reagoidessaan niihin uusiin − aikaisempaa
pienempiin − kriiseihin ja turvallisuusuhkiin, joita globalisoituvassa maailmassa
esiintyi 1990-luvulla ja sen jälkeenkin.
Irakin hyökkäys Kuwaitiin ja sitä seurannut Persianlahden sota vuonna 1991
oli ensimmäinen kylmän sodan jälkeisen
ajan sotilaallinen kriisi. Sen jälkeen länsimaat joutuivat asemoimaan itsensä ja
omat toimenpiteensä oman alueensa ulkopuolisiin humanitaarisiin kriiseihin,
joita ilmeni mm. Somaliassa, Ruandassa,
124
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Burundissa, Haitissa ja ex-Jugoslaviassa
(mm. Bosnia ja Kosovo).
Ilman ennalta laadittua suunnitelmaa
länsimaat ”ajautuivat” reagoimaan uuden
aikakauden turvallisuusuhkiin ja humanitaarisiin kriiseihin sotilaallista voimaa
käyttämällä. 1990-luvulla kylmän sodan
ajan oman alueen sotilaallisen puolustuksen näkökulma laimeni. Se korvautui oman
alueen ulkopuolella toimeenpantavilla
sotilasoperaatioilla humanitaaristen kriisien ratkaisemiseksi tai niiden vaikutusten vähentämiseksi. Kylmän sodan aikana
kehittynyt ja vakiintunut rauhanturvaamisen traditio muuntautui 1990-luvun alusta
lähtien sotilaallisen kriisinhallinnan traditioksi. Tälle uudelle sotilaallisen voimankäytön traditiolle oli ominaista aikaisempaa
aktiivisempi sotilaallisen voiman käyttö
laajalla toiminta-alueella. Lisäksi yhä useammassa tapauksessa sotilaallista voimaa
käytettiin tilanteissa, joissa ei ollut selkeää sotilaallista tai muuta uhkaa länsimaille
itselleen. Lisäksi 1990-luvulla syntyneelle
kriisinhallintatraditiolle oli luonteenomaista se, että sotilaallista voimaa käytettiin
tilanteissa, joissa ei ollut mahdollista määrittää sotilaallisen voimankäytön taustalla
vaikuttavaa kansallista etua.
Samalla kun länsimaat kamppailivat
kylmän sodan jälkeisen ajan uusien kriisien kanssa, Venäjää pidettiin marginaalisena tekijänä kansainvälisissä suhteissa.
Eikä syyttä, sillä olivathan maan taloudellis-poliittis-sotilaalliset suhdanteet koko
1990-luvun ajan kriisitunnelmissa. Venäjä tosin toistuvasti toi esille käsityksensä
siitä, ettei se ollut tyytyväinen siihen länsimaiden suorittamaan kansainvälisen turvallisuuden uudelleenmäärittelyyn, jonka
se katsoi kehittyvän itselleen epäedulliseen suuntaan. Tämä kävi hyvin ilmi mm.

Naton Bosnian ilmapommitusten (1995) ja
Kosovon sodan (1999) aikana. Jälkimmäisen osalta Venäjän presidentti Boris Jeltsin
käytti varsin kovaa kieltä kritisoidessaan
länsimaita sotilaallisen voiman käytöstä Serbiaa vastaan. Presidentti Jeltsin mm.
painotti sanomaansa toteamalla Naton toiminnan Kosovossa mahdollisesti johtavan laajamittaiseen (perinteiseen) sotaan
Euroopassa. Nämä kommentit jätettiin
länsimaissa vähäiselle huomiolle. Niiden
todettiin olevan mm. Venäjän sisäpoliittiseen argumentointiin liittyviä retorisia välineitä − ei Venäjän todellisia kannanottoja
siihen länsimaiden toteuttamaan kansainvälisen turvallisuuden uudelleenmäärittelyyn, joka sai konkreettiset piirteet kunkin
esiin nousevan kansainvälisen kriisin yhteydessä.
Sitä mukaa mitä itsestään selvemmäksi käsitys Venäjän sotilaallisen kyvyn
rapautumisesta sementoitui länsimaisessa turvallisuuskeskustelussa, sitä voimakkaammin länsimaat suuntautuivat oman
alueensa ulkopuolisiin ”uusiin” kriiseihin ja sotiin. Vähitellen 1990-luvun puolivälin jälkeen monen eurooppalaisen maan
asevoimien kehittämisen perusteet kokivat siirtymän sotilaallisten uhkien torjunnasta asevoimien käyttöön oman alueen
ulkopuolella osana monikansallista sotilasoperaatiota. Yhdysvallat oli keskeinen
johtovaltio näiden monikansallisten operaatioiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Ilman Yhdysvaltojen johtoasemaa,
moni näistä länsimaisista kriisinhallintaoperaatioista tai koalitiosodista olisi jäänyt
toteuttamatta.
Erityisen voimakkaasti länsimaista
asevoimankäyttöä oman maantieteellisen
alueen ulkopuolella on ohjannut Yhdysvaltojen vuonna 2001 julistama ”terrorismin

vastainen sota”. Vastauksena Yhdysvalloissa toteutettuihin 9/11-terrori-iskuihin maailman ainoa sotilaallinen supervalta julisti
aktiivisen ja hyökkäyksellisen asevoiman
käytön opin. Tämä ”Bushin doktriini”
korosti ennaltaehkäisevää sotilaallisen voiman käyttöä riskien hallitsemiseksi siten,
etteivät nämä riskit muodostu Yhdysvaltoihin kohdistuviksi konkreettisiksi uhkiksi. Lisäksi sotilaallisen voimankäytön
mahdollisuus yksipuolisesti otettiin tosiasiallisesti käyttöön. Tämä nk. sotilaallisen
unilateralismin periaate on suurvalloille
ollut tunnusomaista jo pidempään, mutta
Yhdysvaltojen julistaman terrorismin vastaisen sodan myötä tätä periaatetta noudatettiin aiempaa selvästi voimakkaammin.
Samalla maan asevoimilleen osittamien
määrärahojen taso yli kaksinkertaistui presidentti George W. Bushin kahdeksan vuoden hallintokaudella. Yhdysvallat käytti
enimmillään noin puolet maailman sotilasmenoista vaiheessa, jolloin sodat Afganistanissa (2001-) ja Irakissa (2003–2011)
olivat aktiivisimmissa vaiheissaan.
Yhdysvaltojen hyökkäys Irakiin ns.
”halukkaiden koalition” tukemana vuonna
2003 osoitti sen länsimaisessa asevoiman
käytössä tapahtuneen merkittävän muutoksen, joka oli ollut tekeillä kylmän sodan
päättymisestä alkaen. Legitiimin asevoiman käytön kynnys oli madaltunut koko
1990-luvun, kun sotilaallista voimaa käytettiin erilaisten humanitaaristen kriisien
lopettamiseksi. Pääosin tämä kehitys tapahtui YK-järjestelmän piirissä − ja osin jopa
sen ”innoittamana”, kuten YK:n pääsihteerin an Agenda for Peace -aloite osoitti.
Länsimaat olivat toimineet keskeisimpänä
asevoiman käytön toimijana tai kehyksenä kylmän sodan jälkeen. Ja Yhdysvalloilla
oli selkeä johtoasema länsimaiden keskuu125
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dessa. Vähintään Kosovon sotaan vuoteen
1999 saakka Venäjällä oli lähinnä julkisen
kriitikon rooli − sen mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälisen turvallisuuden pelisääntöihin olivat olemattomat.
Vähitellen presidentti Vladimir Putinin
hallintokaudella Venäjän aiempaa äänekkäämmät kannat ovat saaneet tuekseen
määrätietoisemman ja sotilaallista voimaansa kasvattavan alueellisen suurvallan teot. Kosovon sodan lisäksi mm. sota
Georgiassa (2008), Naton sotilasoperaatio
Libyassa (2011), kiista Naton ohjuspuolustusjärjestelmästä, suhtautuminen entisen
Neuvostoliiton alueen ”värivallankumouksiin”, suhteet Iraniin ja Syyriaan sekä toiminta arktisilla alueilla ovat konkreettisia
tapauksia, jotka ovat jo pidempään osoittaneet Venäjän ja länsimaiden välisen näkökulmaeron kansainvälisen turvallisuuden
pelisäännöistä. Vähintään jo vuosikymmenen ajan on ollut varsin selvää, ettei länsimaiden ja Venäjän välillä ole yhteistä kieltä
tai lähtökohtaa, johon tukeutuen kansainvälisen turvallisuuden kysymyksiä olisi
ollut mahdollista päästä yhteisymmärrykseen. Lisäksi on syytä huomata, että 1990luvun supervaltastatuksen menettämisen
aiheuttaman nöyryytyksen jälkeen länsimaiden vastustaminen on ollut Venäjälle
yksi mahdollisuus rakentaa omaa suurvalta-asemaansa. Jokainen onnistunut länsimaisen turvallisuuspoliittisen aloitteen
sabotointi on ollut symbolinen mahdollisuus osoittaa Venäjän kasvavaa voimaa ja
painoarvoa kansainvälisissä suhteissa.
Kun terroristit iskivät syyskuussa 2001
Yhdysvaltoihin, oli terrorismin vastaisen
sodan nimissä muodostettu sotilaallinen
vastaus iskuihin varsin looginen jatkumo
jo aiemmin tapahtuneiden valtiosuvereenisuusperiaatteen ”laimentumiskehityksen”
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ja interventiokiellon rapautumisen johdosta. Kansainväliset asevoiman käyttöön
liittyvät säännöt ja normit olivat vuoteen
2001 mennessä jo ehtineet muuttua kylmän
sodan päättymisen jälkeen. Ja kun maailman suurin sotilaallinen toimija päätti
vuonna 2001 ottaa aiempaa aktiivisemman
johtoroolin asevoiman käytön sääntöjen
muuttamisessa, oli selvää, että vuosikymmenten aikana sedimentoituneet lähtökohdat asevoiman käytölle kansainvälisissä
suhteissa tulisivat muuttumaan.
Sodat Afganistanissa ja Irakissa eivät
ole tuottaneet länsimaiden kannalta kovinkaan hyviä lopputuloksia. Erityisesti hyökkäys Irakiin on aiheuttanut tänäkin päivänä
koettavan laajan kansainvälisen turvallisuusuhan − alueellisesti toimivan ISIS-terroristijärjestön − jonka rahoitusresurssit,
sodankäyntikyky ja toiminnan raakuus ovat
”pakottaneet” monet valtiot sotilaalliseen
toimintaan järjestöä vastaan. Myös opit
Afganistanissa saavutetuista strategisen
tason tuloksista suhteessa yli vuosikymmenen kestäneen sotilasoperaation hintaan
voi nähdä varsin kriittisessä valossa. Sotilaallisen voiman käyttö maailman muuttamiseen ei ole onnistunut sillä voimalla tai
laajuudella, kuin moni länsimainen analyytikko tai valtiomies vielä vuosikymmen
sitten kuvitteli. Myös kokemukset sotilasoperaatiosta Libyassa vuonna 2011 ovat
kyseenalaistaneet humanitaarisin perustein
tehtävän sotilasoperaation pitkän aikavälin kansainvälistä turvallisuutta lisäävistä
tuloksista.
Irakin ja Afganistanin sodat ovat olleet
useiden länsimaiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskiössä noin vuosikymmenen ajan − Afganistanin osalta aina
vuoden 2014 loppuun saakka. Operaatioiden hintalappu on tuhansia miljardeja euro-

ja ja tuhansia kuolleita länsimaisia sotilaita
− kymmenten tuhansien afganistanilaisten ja irakilaisten kuolleiden lisäksi. Vaikka halua irtautua näistä operaatioista (”exit
strategy”) esiintyi lähes kaikissa Euroopan
maissa ja Yhdysvalloissa jo pitkään ennen
operaatioiden päättymistä, oli kunniallinen
irtaantuminen sotilaallinen uskottavuus
säilyttäen siinä määrin vaikea tehtävä, että
laajamittaisia sotilasoperaatioita molemmissa maissa jatkettiin varsin pitkään. Ja
näiden operaatioiden jatkuessa jäi länsimaiden suhde Venäjään pääasiassa vähälle huomiolle. Noin vuosikymmenen ajan
länsimainen ”strateginen tarmo” purkautui
Afganistanin ja Irakin operaatioista ”selviämisen” varmistamisessa.
Jo 1990-luvulla havaitun Venäjän heikkouden arvioitiin jatkuvan samalla, kun
monessa länsimaisessa pääkaupungissa keskeisten turvallisuus- ja puolustuspoliittisten kysymysten nähtiin sijaitsevan
Euroopan ulkopuolella. Venäjä sivuutettiin lähestulkoon olankohautuksella länsimaisissa strategisissa tilanteenarvioissa
ja turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa analyyseissä vielä 2010-luvun aikana.
Kun Venäjän sotilaallinen voima oli selvässä kasvussa ja maan valtiojohdolla
oli halu saada sanansa aiempaa selkeästi paremmin kuuluviin kansainvälisen turvallisuuden kysymyksissä, länsimaissa
keskityttiin edelleen Euroopan ulkopuolisiin sotilasoperaatioihin, joiden onnistumisen arvioitiin olevan tärkeää länsimaisen
puolustuspoliittisen uskottavuuden nimissä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että länsimainen näkökulma kansainväliseen turvallisuuteen ja sotilaallisiin uhkiin muuttui
merkittävästi 1990-luvulla ja sen jälkeisen
vuosikymmenen aikana. Länsimaihin suo-

raan kohdistuvat sotilaalliset uhkat poistettiin uhka-arvioista samalla kun omien
asevoimien tehtäväkenttää ja toimintaaluetta laajennettiin merkittävästi. Samalla
länsimaisten asevoimien käytön aktiivisuus lisääntyi suhteessa kylmän sodan ajan
pelotteeseen ja oman alueen puolustamiseen liittyviin valmisteluihin. Länsimaat
pyrkivät sitomaan ja sitouttamaan Venäjän
(”engage Russia”) yhteistyövaraiseen turvallisuusnäkökulmaan globalisoituvan
maailman uusien uhkien torjunnassa. Ja
kun Venäjä ei sitoutunut länsimaiseen
tulkintaan kansainvälisen turvallisuuden uudesta logiikasta ja uusista turvallisuus- ja puolustuspoliittisista toimintamenetelmistä, Venäjä kansainvälisen
politiikan toimijana sivuutettiin − ensin
sen vähäisen voiman vuoksi ja myöhemmin perustuen argumentteihin, että Venäjän julkisuudessa käyttämät voimakkaat
länsimaiden vastaiset puheenvuorot ovat
pääasiassa pelkkää retoriikkaa, joka on
tarkoitettu Venäjän sisäpoliittiseen käyttöön. Lyhyesti sanottuna länsimaissa kehittyi 1990-luvulla ja sitä seuranneena
vuosikymmenenä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen likinäköisyys suhteessa Venäjään. Kun Ukrainan kriisi lähti loppuvuonna 2013 purkautumaan, länsimaisten arvioiden mukaan Venäjän ei pitänyt
muodostaa vahvaa vastavoimaa länsimaisille toimille (mm. EU:n ja Naton viitekehyksissä) − eikä sodan uhkan mahdollisuutta Euroopan alueella pitänyt enää
olla.
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Yllättävä Ukrainan kriisi
Ukrainan kriisi akuuttivaihe käynnistyi
loppuvuonna 2013, kun Ukrainan presidentin piti allekirjoittaa yhteistyösopimus
Euroopan unionin kanssa. Venäjän puututtua peliin − poliittisen painostuksen ja taloudellisen porkkanan avulla − presidentti Viktor Janukovytš jätti EU-sopimuksen
allekirjoittamatta. Vielä joulukuussa 2013
näytti lyhyen hetken siltä, että Venäjä sai
tahtonsa läpi ja sai paalutettua Ukrainan
Venäjän vaikutuspiiriin. Ukrainan sisäisten levottomuuksien puhjettua ns. ”Euromaidan-protestiliikkeen” muodossa käynnistyi vuodenvaihteessa 2013-2014 nopeasti etenevä Ukrainan sisäinen kriisi, joka
heti alkumetreiltä lähtien sai vahvan kansainvälispoliittisen merkityksen. Ukrainan sisäisten levottomuuksien ja veristen
yhteenottojen lisäksi maan tulevaisuuden
rakentamista vuoden 2014 alusta lähtien
on hallinnut Venäjän ja länsimaiden välinen nokittelu, joka on saanut poliittisia,
taloudellisia ja myös sotilaallisia ilmenemismuotoja.
Ukrainan kriisin akuuttivaiheen ensimmäinen osa päättyi maan presidentin pakenemiseen maasta ja Venäjän alueelliseen
laajentumiseen, maan otettua haltuunsa
Krimin niemimaan: Krim liitettiin Venäjään sotilaallisella operaatiolla, jonka
kuluessa laajamittaista väkivaltaa käytettiin erittäin vähän. Moni onkin ihmetellyt
Venäjän käyttämien ”vihreiden miesten” −
tunnuksettomien sotilaiden − tehokkuutta
niiden toimiessa toisen valtion alueella.
Ukrainan kriisin toinen vaihe käynnistyi keväällä 2014 Itä-Ukrainassa. Ukrainan
uutta hallitusta vastustavat Itä-Ukrainan
separatistit käynnistivät aseellisen toiminnan maan keskushallintoa vastaan. Venäjän
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tuki separatisteille kävi ilmeiseksi kesän ja
syksyn 2014 kuluessa. Uutta sotakalustoa
ja sotilashenkilöstöä vyöryi rajan yli Ukrainaan − tukemaan Itä-Ukrainassa käydyn
sisällissodan separatistiosapuolta.
Ukrainan asevoimien toimintakyky ItäUkrainan separatisteja vastaan osoittautui
lähes yhtä heikoksi, kuin oli tapahtunut jo
keväällä 2014 Krimin niemimaalla. Asevoimien kehittämisen pitkäkestoinen laiminlyönti ja maassa vallinneen korruption
kulttuurin seurauksena Ukrainan asevoimien kyky sodankäyntiin on osoittautunut
lähes olemattomaksi. Eikä tässä tilanteessa ole tarjolla nopeita lääkkeitä Ukrainan
asevoimien suorituskyvyn lisäämiseksi.
Sotilaallisen kyvyn rakentaminen ja ylläpitämien on pitkän tähtäimen toimintaa, joka
ei käytännössä ole mahdollista samanaikaisesti käynnissä olevan konfliktin aikana.

Mitä opiksi Ukrainan
kriisistä?
Keskeisin tekijä Ukrainan kriisin länsimaille muodostamasta yllätyksestä koskee niitä sotilaallisia uhkakuvia, joita vastaan länsimaat ovat varautuneet toiminaan
koko kylmän sodan jälkeisen ajan. Suurvaltapolitiikan paluuta Eurooppaan on pyritty välttämään muotoilemalla länsimaisen turvalli-suus- ja puolustuspolitiikan
keskeinen sisältö Euroopan alueen ulkopuolisten kriisien hallintaan. Venäjää on
pyritty sitouttamaan länsimaiden määrittelemien kylmän sodan jälkeisten kansainvälisten pelisääntöjen noudattamiseen.
Tässä on epäonnistuttu. Venäjän voiman
palauttaminen 2000-luvulla on perustunut
maan 1990-luvulla kokeman suurvaltaaseman romahduksen mukanaan tuomaan

identiteettikriisiin. Presidentti (ja myös
pääministerinä toimineen) Putinin päämääränä on ollut Venäjän suurvalta-aseman palauttaminen ensisijaisesti satsaamalla maan asevoimien suorituskykyyn.
Puheet Venäjän toteuttamasta ”hybridisodankäynnistä” nousivat otsikoihin samalla kun länsimaat joutuivat yllätyksenä
tulleen tapahtuneen tosiasian eteen − Ukraina oli menettänyt Krimin niemimaan.
Moni länsimainen strategian analyytikko
sai lisää vettä hybridisodankäyntiä ylistävään myllyynsä sitä mukaa, kun Venäjän
käyttämän valheellisen informaation ja
internetissä toteuttamien ”trollioperaatioiden” todellisuus kävi ilmeiseksi − kevään
2014 kuluessa. Monen sodankäyntiä kylmän sodan jälkeisellä ajalla seuranneen
tutkijan ja poliittisen päätöksentekijän
mielestä oli jo päässyt unohtumaan ikivanha sodankäyntiä koskeva periaate: sodassa valtiot käyttävät sotilaallisen voiman lisäksi monia taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia keinoja, joiden avulla
pyritään vastustajan tilannetietoisuuden
ja päätöksentekokyvyn hämärtämiseen ja
omien toimien oikeutuksen osoittamiseen
laajemmalle kansainväliselle yleisölle.
Vuonna 2014 esiin noussut hybridisodankäynnin ylistys olikin eräänlainen kunnianosoitus Sunzin yli kaksi vuosituhatta
sitten kirjaamalle legendaariselle sodankäynnin prinsiipille: ”kaikki sodankäynti
perustuu harhaanjohtamiseen”.
Ukrainan kyvyttömyys vastustaa aseistettuja ”vihreitä miehiä” Krimillä ei johtunut siitä tosiasiasta, että näillä sotilailla
ei ollut näkyviä tunnuksia, joka olisi helpottanut niiden tunnistamista venäläisiksi.
Ukrainan kyvyttömyys vastata vihreiden miesten muodostamaan sotilaalliseen
uhkaan johtui siitä, ettei Ukrainan asevoi-

milla ollut minkäänlaisia sotilaallisia kykyjä tai joukkoja näiden ”vihreiden miesten”
lyömiseen Krimillä, kun Venäjän erikoisjoukot saapuivat alueelle vahventamaan
jo aiemmin Krimin alueen tukikohdissa
olevia venäläissotilaita. Vaikka Ukrainan
ulkopuolella arvuuteltiin näiden ”vihreiden
miesten” alkuperämaata muutamia päiviä,
oli Ukrainan hallituksen kannalta heti alusta alkaen selvää, että alkuperästään riippumatta nämä tunnuksettomat joukot olivat
uhka maan suvereenisuudelle. Koska nämä
joukot eivät olleet Ukrainan hallituksen kontrollissa, olisi ne pitänyt kyetä riisumaan aseista tai ääritilanteessa kyetä
tuhoamaan. Tähän Ukrainalla ei ollut mahdollisuutta asevoimien kehittämistä koskevien pitkäaikaisten laiminlyöntien vuoksi.
Epämääräisen hybridisodankäyntiin
liittyvän ilmiön lisäksi moni erityisesti
länsimainen turvallisuuspolitiikan tutkija on paikantanut Ukrainan kriisissä merkittäviä kybersodankäynnin elementtejä.
Tämä siitäkin huolimatta, että ns. kyberavaruudessa toteutetuilla operaatioilla − olivatpa ne internetin keskustelupalstoilla
toteutettuja ”trollioperaatioita” tai vaikkapa palvelunestohyökkäysten avulla
tukittuja nettisivustoja − ei ole toistaiseksi ollut juuri mitään välitöntä merkitystä
Ukrainan kriisin eri vaiheiden lopputuloksen kannalta. Niin sanotun ”kyberaseen”
suurin merkitys on paikannettavissa kansalaismielipiteen hallinnassa Venäjällä
− tosin tässäkin toiminnassa pääfoorumina on toiminut pikemminkin perinteinen
televisio kuin ”mullistuksellinen kyberavaruus”.
Kun tarkastelee Ukrainan kriisin konkreettisia tapahtumia, nousee niistä väistämättä esille kolme keskeistä johtopäätöstä.
Ensinnäkin, voimapolitiikka on kahden
129

Miksi Ukrainan sotilaallinen kriisi yllätti länsimaat?

Ilmatorjunnan vuosikirja 2015

vuosikymmenen tauon jälkeen noussut
keskeiseksi Euroopan turvallisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi. Venäjän toiminta Ukrainan kriisin osalta nojaa varsin perinteiseen suurvaltalogiikkaan. Tämän toimintalinjan tärkeänä osana on suurvallan valmius sotilaallisen voiman käyttöön
kansallisen edun puolustamisessa. Tämä
toimintamalli on tuttu myös Yhdysvalloille, joka on toiminut länsimaisena johtovaltiona vuosikymmenten ajan.
Toisena Ukrainan kriisin johtopäätöksenä voidaan todeta sotilaallisten uhkien palanneen Eurooppaan. Edellä mainittu
suurvaltalogiikka nojaa valmiuteen käyttää
asevoimia tavoitteiden saavuttamisessa.
Venäjän ja länsimaiden kiristyneet suhteet
− erityisesti vuosien 2013-2015 aikana −
pakottaa arvioimaan uudella tavalla niitä
keskeisiä uhkia, joihin länsimaiden tulee
varautua − myös asevoimaa ylläpitämällä ja tarvittaessa sitä käyttämällä. Euroopan alueen ulkopuolella esiintyvät kriisit
vaikuttavat globalisoituvassa maailmassa
kansainvälisen järjestelmän toimintaan laajasti. Ne eivät kuitenkaan Ukrainan sodan
valossa ole enää niin keskeisiä turvallisuusuhkia kuin vielä tämän vuosikymmenen
alussa. Oman alueen sotilaallisen puolustamisen tärkeys on noteerattu monessa
Euroopan maassa, josta tämä lähtökohta
oli jo vähitellen häviämässä.
Kolmas Ukrainan kriisistä vedettävä
johtopäätös korostaa puolustuskyvyn ylläpitämistä ja rakentamista pitkällä aikavälillä. Asevoimia ei voi kouluttaa, varustaa
tai organisoida kriisin jo ollessa käynnissä.
Puolustuskyvyn rakentaminen vaatii vuosikymmeniä − sen menettäminen käy muutamassa vuodessa.
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Paras tapa ylläpitää Suomen turvallisuutta on taata jatkuvuus puolustusvoimien kehittämiselle, materiaalihankinnoille
ja henkilöstön osaamisen kehittämiselle.
Puolustusvoimien kehittämisessä on katsottava ainakin 10 vuotta eteenpäin. Tällöin voidaan taata kustannustehokkaat
ratkaisut ja tosiasiallisen puolustuskyvyn
kehittyminen.
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Maanpuolustuskorkeakoulun
strateginen suunta 2020
≡≡ everstiluutnantti vesa sundqvist

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) asema kansainvälisessä viitekehyksessä on ainutlaatuinen. Se on ainut eurooppalainen sotatieteellinen
yliopisto, jolla on yhteiseurooppalaisen tutkintojärjestelmän mukaisten
tutkintojen, mukaan lukien tohtorintutkinto, anto-oikeus. MPKK:n statuksen vahvistaminen yliopistokentässä myös kansallisesti on huomioitu
osana yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita korkeakoulun työstettyä uutta strategiaansa puolustusvoimauudistuksen rytmissä. Korkeakoulun opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä
keskeisimpien tukitoimintojen kehittämisen suuntalinjat strategiakaudelle
2016-2020 ovat juuri valmistumassa ja MPKK:n strategian 2020 (MPKK
HL38) toimeenpano voidaan aloittaa luontevana jatkona puolustusvoimauudistukselle. Suurimmat kehittymispaineet ovat tutkimuksen alueella. On tosin huomattava, että Maanpuolustuskorkeakoulukin on joutunut
kantamaan osansa puolustusvoimauudistuksen edellyttämistä säästöistä,
jolloin keskeiseksi kehittymispoluksi jää toiminnan laadun parantaminen
ilman merkittäviä uusia resursseja.
Korkeakoulun tavoitetila (visio) on: Maanpuolustuskorkeakoulu on
kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut sotatieteellisen opetuksen ja
tutkimuksen suunnannäyttäjä. Korkeakoulun tehtävä (missio) on: Maanpuolustuskorkeakoulun päätehtävänä on puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseeriston kouluttaminen ja kasvattaminen. Korkeakoulu
edistää kansakunnan kokonaisturvallisuutta sotatieteellisellä tutkimuksellaan ja osaamisellaan.
STRATEGIAKAUSI 2011-2015 JA
PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

M

aanpuolustuskorkeakoulun toimintaa on kehitetty päättyvällä strategiakaudella 2011-2015 käytännössä samassa rytmissä puolustusvoimauudistuk132

sen kanssa. Korkeakoulun velvoitteet operatiivisessa suunnittelussa lisääntyivät puolustusvoimauudistuksessa ja sen koulutusja sijoitusvastuulle osoitettujen johtoportaiden operatiivisen valmiuden kehittämisessä onnistuttiin hyvin, sillä poikkeusolojen
suunnittelu toimeenpantiin korkealla pri-

oriteetilla. Korkeakoulun toiminnot pystyttiin keskittämään Maanpuolustuskorkeakoulun kampukselle Santahaminaan
lukuun ottamatta niitä toimintoja (Sotamuseo, Maanpuolustuskurssit ja Kielikeskuksen kielipalvelusektori), joiden sijainnilla saaren ulkopuolella on niiden
toiminnasta nousevat perusteet. Tämän
mahdollisti uudisrakennuksen, Santahamina-talon valmistuminen aikataulussaan alkuvuodesta 2015. Samalla Puolustusvoimien kansainvälinen keskus yhdistettiin
korkeakouluun vuoden 2015 alusta. Yhdistyminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia
korkeakoulun kansainvälisen yhteistyön
ja opetuksen kehittämiselle. Toimintojen
keskittäminen yhdelle kampukselle mahdollisti myös puolustusvoimauudistuksessa MPKK:lle määritettyyn tehtäväkokoonpanoon pääsemisen siten, että opetus
kyettiin turvaamaan. Muut MPKK:n organisatoriset muutokset puolustusvoimauu-

distuksessa olivat: Käyttäytymistieteiden
laitos lakkautettiin ja sen toimintojen pääosat siirrettiin Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen, Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus lakkautettiin ja sen toimintojen
pääosat siirrettiin Puolustusvoimien palvelukeskukseen. Taktiikan laitos, Sotahistorian laitos ja Strategian laitos yhdistettiin
Sotataidon laitokseksi. Lisäksi uudeksi tutkinto-osastoksi perustettiin Maisteriosasto
1.1.2015 lukien. Keskittäminen antaa kaikkinensa hyvän perustan korkeakoulun toiminnan kustannustehokkaalle kehittämiselle strategiakaudella 2016-2020.
Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen vahvuuksia ovat teorian ja käytännön
yhdistyminen ja opetuksen palautejärjestelmän pitkä perinne. Opetus on korkeatasoista ja työelämälähtöistä, ja opetuksen
kehittäminen on luonnollinen osa toimintaa.
Korkeakoulujen arviointineuvoston vuonna 2010 toteuttamassa Maanpuolustuskor-

Puolustusvoimauudistuksessa MPKK:n tehtäväkokoonpano supistui noin kolmanneksella (375 >>>
255). Toimintojen keskittäminen Santahaminaan, uudistetut toimintamallit ja -tavat sekä organisaation virtaviivaistaminen mahdollistivat kuitenkin opetusprosessin turvaamisen.
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keakoulun laadunvarmistusjärjestelmän
auditoinnissa opetuksen laadunvarmistusmenettelyitä pidettiin kehittyneinä ja
Aalto-yliopiston vuonna 2013 tekemässä opetuksen kehittämisen kokonaisuuden
arvioinnissa korkeakoulun rakentama opetuksen kehittämisen kokonaisjärjestelmä
sai positiivisen arvion. Yhteisiä pedagogisia perusteita on luotu laatimalla Maanpuolustuskorkeakoulun pedagoginen strategia,
järjestämällä sotilasopetuslaitosten opettajien koulutusta (SLOK) sekä jakamalla
kokemuksia vuotuisessa opetuksen hyvät
käytänteet -seminaarissa. Korkeakoulu on
myös määrätietoisesti vahvistanut suhteitaan Pääesikunnan ja puolustushaarojen
suuntaan.
Sotatieteiden kandidaatin ja yleisesikuntaupseerin tutkintojen opetussuunnitelmat on uudistettu osaamisperustaisiksi.
Syksystä 2015 alkaen sotatieteiden kandididaatin tutkinto on koulutusohjelmapohjainen 210 opintopisteen kolmivuotinen
kokonaisuus, joka sellaisenaan täyttää
yliopistolliset kriteerit. Kandidaatin opinnot jakautuvat yhteisiin (80 opintopistettä), koulutusohjelmakohtaisiin (vähintään
40 opintopistettä) ja opintosuuntakohtaisiin (enintään 90 opintopistettä) opintoihin. Kandidaatin opinnot toimeenpannaan joko maa-, meri-, ilmavoimien tai
lentoupseerin koulutusohjelmassa ja ne
tuottavat upseerin, puolustushaaraupseerin ja aselajiupseerin tarvitseman osaamisen. Ilmatorjuntakadetin opintojen osalta
tämä tarkoittaa opiskelua noin 1½ vuotta
Maanpuolustuskorkeakoulussa, ½ vuotta Maasotakoulussa ja 1 vuotta Ilmasotakoulussa. Kesästä 2015 alkaen yleisesikuntaupseerin tutkinto on reilu 150 opintopisteen kokonaisuus ja se kestää runsaat
2 vuotta. Opiskelijat sille on valittu pää134

Maanpuolustuskorkeakoulun strateginen suunta 2020

sykokeissa edellisenä vuonna. Tämän ensimmäisen uusimuotoisen yleisesikuntaupseerikurssin ilmatorjuntaupseerit ovat
tällä kertaa jakaantuneet niin maa-, merikuin ilmasotalinjallekin, mutta pääosa
heistä opiskelee edelleen ilmasotalinjalla. On kuitenkin hyvä muistaa, että kurssin opetuksesta noin 85% on kaikille linjoille yhteistä.
Puolustusvoimissa tutkimukseen käytetään noin 350 henkilötyövuotta (HTV),
josta Maanpuolustuskorkeakoulun osuus
on noin 20 HTV:ta. Maanpuolustuskorkeakoulun osuus koko tutkimuksen volyymistä on täten noin 6%. Näistä 50% tehdään
korkeakoulun omista tarpeista lähtevää tutkimusta ja 50% puolustusvoimien tilaamaa
tutkimusta ja MPKK:n itse tekemän opetusta tukevan tutkimuksen osuus puolustusvoimien tutkimuksesta on näin ollen noin
3% koko tutkimuksen volyymista. Merkittävä saavutus tutkimuksen kehittämisen kannalta on ollut sotilasprofessuurien
(kolme sotilasprofessuuria operaatiotaitoon ja taktiikkaan sekä yksi sotilasjohtamiseen) perustaminen ja professorien
määrän (12) saaminen kokonaisuudessaan
sellaiselle tasolle, että oppiaineiden kehittäminen on mahdollista. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen haasteena on
tästä huolimatta resurssien niukkuus ja
etenkin tutkimuksen pirstaloituminen: tutkimustehtävät ovat jääneet suppeiksi ja
suurimmaksi osaksi kestoltaan lyhyiksi.
Maanpuolustuskorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy välillisesti aina siellä, missä korkeakoulun
henkilökunta, opiskelijat tai korkeakoulusta valmistuneet henkilöt toimivat. Huolimatta siitä, että strategiakauden 2011-2015
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita jouduttiin sopeuttamaan, kun

resursseja kohdistettiin puolustusvoimauudistuksen suunnitteluun, on korkeakoulun
medianäkyvyys ollut aiempaa suurempi.
Strategiakauden tullessa päätökseen sotilasasiantuntijat ovat mediassa arvostettuja
ja Maanpuolustuskorkeakoulun eri alojen
asiantuntijat ovat olleet paljon julkisuudessa. Tieteellinen julkaisutoiminta on kuitenkin muihin yliopistoihin verrattuna varsin
vaatimatonta, kun se suhteutetaan tieteellisen henkilökunnan määrään (professorit,
tutkijat ja opettajat).

NÄKYMÄT STRATEGIAKAUDELLE
2016-2020
Korkeakoulu on strategiakauden 20162020 alkaessa tilanteessa, jossa sen tutkimuksen resurssit ovat alimitoitetut pitkällä aikavälillä ja jossa sen yliopistollinen
asema hämärtyy kaikkien muiden suomenkielisten yliopistojen muutettua nimensä yliopistopäätteisiksi. Tulevaa strategiakautta leimaa korkeakoulun tutkimuksen tilan parantaminen sekä yliopistollisen
aseman vahvistaminen pyrkimyksenä uudistaa korkeakoulua koskeva lainsäädäntö
mm. siten, että tutkijan urapolkua voitaisiin
vahvistaa ja että myös nimenmuutos mahdollistuisi (Maanpuolustusyliopisto, MY).

Uudisrakennuksen, Santahamina-talon valmistuminen alkuvuodesta 2015 mahdollisti korkeakoulun
toimintojen keskittämisen yhdelle kampukselle Santahaminaan. Keskittäminen antaa hyvän perustan
korkeakoulun toiminnan kustannustehokkaalle kehittämiselle strategiakaudella 2016-2020.
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Jotta tutkimus olisi kestävällä perustalla,
pitää korkeakoulun jatkossa muodostaa selkeitä painopistealueita myös tutkimuksen
osalta ja tavoitella pidempiaikaisia laajoja tutkimusprojekteja, jotka mahdollistavat
laadukkaan tieteellisen tutkimuksen. Tätä
varten tarvitaan myös puolustusvoimien
toimintamenorahoituksen pientä tasokorotusta mahdollistamaan mm. määräaikaiset
tutkijapestit ja dosenttien paremman hyödyntämisen tutkimuksen ja opetuksen tukena. Lisäksi on tehostettava kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemista
yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa sekä tutkittava mahdollisuuksia saada
käyttöön enempi lahjoitusvaroja.
Opetuksessa tilannetta voidaan pitää
hyvänä ja tulevan strategiakauden tärkeimpinä tavoitteina ovat nykyisen laatutason ylläpitäminen, tutkinnonuudistusten
(kuten sotatieteiden maisterin tutkinto ja
sotatieteiden tohtorin tutkinto) loppuunsaattaminen ja täydennyskoulutusten järjestäminen uudistetun roolin mukaisesti.
Puolustusvoimien toimialakohtaisessa täydennyskoulutuksessa MPKK:n vastuulla
on mm. ylin eli yliopistollinen taso kaikkien 12 toimialan osalta sekä henkilöstö-,
operatiivinen, suunnittelu- ja koulutustoimialat kaikilla tasoilla. Johto- ja ohjaussuhde on selkeytynyt tutkinto-opetusta
antavien sotilasopetuslaitosten suuntaan
osana puolustusvoimauudistusta, mutta
johto- ja ohjaussuhteen säädösperusta kaipaa vahvistusta. Maanpuolustuskorkeakoulu yhteensovittaa upseerikoulutuksen
kokonaisuuden ja kehittää sitä yhteistoiminnassa maa-, meri- ja ilmavoimien, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen sekä
Rajavartiolaitoksen kanssa Pääesikunnan
ohjauksen mukaisesti. Maanpuolustuskorkeakoulu myös johtaa Maasotakoulus136
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sa, Merisotakoulussa, Ilmasotakoulussa,
Logistiikkakoulussa ja Raja- ja merivartiokoulussa annettavaa sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa
opetusta ja tutkimusta sekä niihin liittyvää
laadunvarmennusta. Haasteena on runsas
kokonaisopiskelijamäärä suhteessa resursseihin, mutta strategian laatimishetkellä
näköpiirissä ei ole sellaisia tekijöitä, joista korkeakoulu ei opetuksen osalta selviäisi
omin toimenpitein.
Jotta sotatieteiden asemaa vakiinnutetaan tieteiden kentässä, on julkaisutoimintaan kiinnitettävä jatkossa erityistä
huomiota. Tulevalla strategiakaudella kiinnitetään huomiota viestintään myös puolustusvoimien sisällä. Muutoin MPKK:n
viestinnässä näkyvät sotilasasiantuntijuuden erityisalueet ovat kansallinen puolustus, kokonaisturvallisuus, Venäjä, Nato ja
kansainvälinen kriisinhallinta.
Osana vuoden 2012 strategiapäivitystä korkeakoulu laati kolme skenaariota,
joissa rakennettiin yhteiskunnallisesta ja
turvallisuuspoliittisesta tilanteesta juontuvat erilaiset tulevaisuuspolut. Strategiaa 2020 työstettäessä skenaarioihin palattiin ja ne todettiin edelleen ajantasaisiksi
ja niistä yhden todettiin olevan erityisen
ajankohtainen. Tämän skenaarion perusoletuksena on rahoituspohjan sekä henkilöstömäärän säilyminen kutakuinkin nykyisellä tasolla (toimintamenot 12 M€,
palkkamenot 18 M€ ja tehtäväkokoonpano 255). Osana skenaariotarkistusta käytiin lävitse myös korkeakoulukentän kehitystrendejä ja -mahdollisuuksia Suomessa, oppimisen ja teknologian kehittymistä
sekä työelämän muutoksia. Korkeakoulu
katsoo tarpeelliseksi lisätä Venäjään liittyvän tutkimuksensa määrää ja sen resursseja muun muassa rakentamalla yhteistyötä

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin kanssa ja laajemminkin osana RussiaHUB-tutkimuskonsortiota sekä selvittämällä mahdollisuudet lisätä venäjän kielen
osaamista Maanpuolustuskorkeakoulun
toimenpitein. Lisäksi korkeakoulu katsoo
tarpeelliseksi yhteistyön, koordinaation ja
tiedonvaihdon lisäämisen puolustusvoimien Venäjää tutkivien tahojen kesken ja
se onkin ottamassa itselleen puolustusvoimallista roolia yliopistollisena Venäjä-tutkimuksen koordinaattorina.
Samaan aikaan korkeakoulun tekemän
strategiatyön kanssa on puolustusvoimissa ollut käynnissä tavoitetilan (strategia
2030) päivittäminen, uusien henkilöstö-, tutkimus- ja turvallisuusstrategioiden
tekeminen sekä kansainvälisen strategian
laatiminen. MPKK on perehtynyt myös
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön
tiivistämiseen liittyvään loppuraporttiin.
Lisäksi korkeakoulu on ollut mukana laatimassa yliopistojen tietohallintopäälliköiden strategiaa 2015-2020. Korkeakoulu
on hyödyntänyt soveltuvin osin näiden
strategioiden (vast) laadinnassa kerrytettyä toimintaympäristötietoa ja tavoiteasetantaa oman strategiansa laadinnassa.

STRATEGIA LAADUNVARMISTUKSEN NÄKÖKULMASTA
Ajantasainen ja huolellisesti laadittu
strategia muodostaa keskeisen perustan
MPKK:n kehittämiselle. Sen toimeenpano varmistetaan strategialähtöisellä
suunnittelu- ja ohjausprosessilla. Strategian toteutumista arvioidaan laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon avulla
ja vuosittain myös osana korkeakoulun
johtoryhmätyöskentelyä. Strategian to-

teutuminen raportoidaan Pääesikunnalle
tulos- ja vuosiraporteissa. Strategian toteuttamissuunnitelman toimenpiteitä voidaan tässä yhteydessä tarkistaa tukemaan
paremmin tavoitteiden saavuttamista strategisen suunnan säilyttämiseksi. Strategia
päivitetään viiden vuoden välein, mutta
tarvittaessa tiheämminkin, mikäli esimerkiksi toimintaympäristön muutokset sitä
vaativat.
Maanpuolustuskorkeakoulu oli edellisessä (2010) laadunvarmistusjärjestelmänsä auditoinnissa tuloksiltaan yliopistojen
parhaimmistoa ja nyt on menneillään valmistautuminen uuteen koitokseen, sillä
kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut auditoidaan nykyisellään
kuuden vuoden välein Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta. MPKK:n laadunvarmistusjärjestelmän
ytimessä ovat prosessit, palautejärjestelmä, itsearviointi ja riskienhallinta sekä
mittarit, jotka tukevat tavoitteiden toteutumisen arviointia. Menestyminen vuoden
2016 auditoinnissa varmistetaan jatkuvan parantamisen periaatteella ja laadukas
strategiatyö on yksi auditointiin valmistautumisen kulmakivistä. Lukuisa joukko
kehittämistoimenpiteitä on käynnistetty,
kuten tutkimuksen ulkopuolisen professoritasoisen arvioinnin ensimmäinen kierros vuosina 2011-2014 ja toinen vuonna
2016, opetuksen kehittämisen ulkopuolinen arviointi Aalto-yliopiston toimesta
vuonna 2013 sekä opetuksen laadunarviointi MPKK:n johtamana jo vuodesta
2009 alkaen puolustushaara-, aselaji- ja
toimialakouluissa (toinen kierros meneillään), ainelaitoksissa ja tutkinto-osastoissa.
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RISKIANALYYSI STRATEGIAKAUDELLE 2016-2020
Strategiatyöhön on liittynyt myös MPKK:n johdon riskianalyysi strategiakaudelle
2016-2020. Tunnistetut keskeiset riskit kuvauksineen ja suunnitellut ennaltaehkäisevät
toimenpiteet on esitetty ohessa:

Strategian toimeenpano varmistetaan strategialähtöisellä suunnittelu- ja ohjausprosessilla ja
sen toteutumista arvioidaan laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon avulla myös osana
MPKK:n johtoryhmätyöskentelyä.

STRATEGISEN SUUNNAN
SÄILYTTÄMINEN
Palataan lopuksi johdannossa mainittuihin MPKK:n visioon ja missioon. Edellä
on tuotu esille keskeisimpiä aikaansaannoksia strategiakaudelta 2011-2015 sekä
nostettu esille alkavan strategiakauden
2016-2020 tärkeimpiä kehittämiskohteita
opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Tavoitteena
on täten varmistaa, että Maanpuolustuskorkeakoulun visio toteutuu vuoteen 2020
mennessä. Ainakin tutkimuksen tilan parantaminen jatkuu todennäköisesti myös
seuraavalla strategiakaudella, sillä näköpiirissä ei ole sellaisia resurssilisäyksiä,
joilla saataisiin aikaan merkittävää tason
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nostoa. Korkeakoulun tutkimustoiminta
kaipaakin kipeästi myös ulkopuolista rahoitusta ja toimivia yhteistyöverkostoja.
Tutkimustoiminnan kehittäminen vaatii
pitkäjänteistä työtä, jonka tähtäin on tulevissa vuosikymmenissä. Korkeakoulun
strateginen suunta 2020 säilyy todennäköisesti kuitenkin vakaampana, kun tavoiteasetannassa ollaan riittävän kunnianhimoisia.

1. MPKK:n tutkimustoiminnan kehittyminen vaarantuu
Kuvaus: tutkimus ei kykene tukemaan päätöksentekoa eikä varmistamaan upseerikoulutuksen tieteellistä pohjaa. Venäjä-tutkimuksen verkosto ja Venäjä-asiantuntijuus eivät
kehity. Korkeakoulun uskottavuus sotatieteellisenä toimijana ei kehity tavoitteiden mukaisesti.
1) Varmistetaan, että MPKK:lta tilattavat tutkimukset ovat riittävän laajoja, kestoltaan
noin 2-3 vuotta. Tutkimusten määrä mitoitetaan MPKK:n tutkimusresurssien mukaisiksi. MPKK pyrkii myös itse muodostamaan laajoja tutkimushankkeita ja hakemaan niille
asiakkaita sekä varmistamaan asiakastyytyväisyyden. (PE+MPKK)
2) Palkkavarallisuutta määräaikaisiin tutkijapesteihin ja TM-rahaa dosenttien käytön lisäämiseen opetuksen ja tutkimuksen tukena. (PE)
3) Sotilaiden ja siviilien urasuunnittelussa huomioidaan kyky tehdä tutkimusta Venäjään liittyen, kuten venäjän kielen taito. (PE+MPKK)
4) MPKK:lle puolustusvoimallinen rooli yliopistollisen Venäjä-tutkimuksen koordinaattorina. (PE)
5) MPKK on mukana RussiaHUB-verkostossa ja hyödyntää sitä osana Venäjä-asiantuntijuutensa kehittämistä. (MPKK)
6) Luodaan kyky ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimiseen ja lisätään sen osuutta MPKK:n tutkimustoiminnan rahoituksesta. (MPKK)
7) MPKK kiinnittää huomiota tutkimuksen yliopistolliseen laatuun. Tähän liittyen mm.
vertaisarvioitujen julkaisujen määrää pyritään lisäämään maltillisesti. (MPKK)
2. MPKK:n asema yliopistokentässä heikkenee
Kuvaus: lainsäädäntö ei tue MPKK:n profiloitumista yliopistokentässä ja se hankaloittaa tutkijan urapolun muodostamista.
1) Varmistetaan puolustushallinnon täysi tuki MPKK-lain kokonaisuudistukselle.
(PLM+PE+MPKK)
2) Suunnitellaan lakiuudistuksen tavoite, sisältö ja aikataulu. (PE+MPKK)
3) Tuetaan Pääesikunnan oikeudellista osastoa lakimuutoksen valmistelussa. (MPKK)
4) Korostetaan yliopistotutkintoja rekrytointiviestinnässä ja -materiaaleissa. (MPKK)
3. Tehtävien ja resurssien välinen epätasapaino
Kuvaus: korkeakoulun opetusprosessi kyettiin turvaamaan puolustusvoimauudistuksessa, mutta henkilöstöresurssit eivät kestä velvoitteiden lisäämistä esimerkiksi täydennysja kansainvälisessä koulutuksessa. Yksittäistapauksissa myös osaavan sotilashenkilöstön saatavuus on ongelma. Oppimisympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä
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tehtäväkokoonpanopuutteita tukipalveluissa pitäisi korvata kalliimmilla ostopalveluilla, joihin ei kuitenkaan osoiteta riittävästi toimintamenorahoitusta.
1) Lisävelvoitteet korkeakoululle sovitaan TRSS-prosessissa siten, että uusiin tehtäviin
sidotaan riittävät resurssit. (PE+MPKK)
2) Puolustushaarojen tuki rekrytoinnissa ja seuraajasuunnittelussa. (PHE:t)
3) Riittävä rahoitus määräaikaisiin virkasuhteisiin ja/tai ostopalveluihin. (PE)
Tähän loppuun vielä MPKK:n visio ja missio avattuina, strategian toimeenpanon keskeiset periaatteet sekä opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen strategiset päämäärät ja tavoitteet kootusti, jotta lukijan olisi helpompi hahmottaa tavoiteltava strateginen suunta mentäessä kohti 2020-lukua.

VISIo Ja mISSIo
Maanpuolustuskorkeakoulun tavoitetila (visio) strategiakaudelle 2016-2020 on
Maanpuolustuskorkeakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut sotatieteellisen opetuksen ja tutkimuksen suunnannäyttäjä.
Tämä tarkoittaa opetuksen ja tutkimuksen entistä parempaa nivoutumista yhteen: tutkimuksen painopisteenä on opetusta tukeva tieteellinen tutkimus, joka samalla vahvistaa
sotatieteellisen tutkimuksen asemaa tieteiden kentässä. Opetuksen korkea laatu varmistetaan opetussuunnitelmien ja pedagogisen osaamisen kehittämisellä. Alkavalla strategiakaudella korkeakoululla on valikoituja kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita,
joiden kanssa se tekee pitkäjänteistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä. Suunnannäyttäjyyttä sotatieteellisessä opetuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan kansallisessa viitekehyksessä.
Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävä (missio) strategiakaudelle 2016-2020 on
Maanpuolustuskorkeakoulun päätehtävänä on puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen upseeriston kouluttaminen ja kasvattaminen. korkeakoulu
edistää kansakunnan kokonaisturvallisuutta sotatieteellisellä tutkimuksellaan ja osaamisellaan.
Maanpuolustuskorkeakoulun tärkeimpänä sotatieteellisenä opetustehtävänä on kouluttaa ja kasvattaa puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen poikkeus- ja normaaliolojen tehtävissä, mukaan lukien kansainväliset tehtävät, tarvittava osaava ja motivoitunut
upseeristo sekä harjoittaa sen edellyttämää tutkimusta, joka samalla edistää sotilaallisen maanpuolustuksen etua ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella korkeakoulu tuo sotatieteellistä osaamistaan yhteiskunnan käyttöön. Tämä tapahtuu esimerkiksi suuntaamalla palveluita, tapahtumia ja koulutuksia
puolustusvoimien ulkopuolisille toimijoille.
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STRATEGIAN 2020 TOIMEENPANON KESKEISET PERIAATTEET
Strategiaa toteutetaan seuraavien keskeisten periaatteiden avulla:
 Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta tähtää puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tulevaisuuden toimintaedellytyksien turvaamiseen ja kehittämiseen. Tämä tehdään antamalla upseereille sotatieteellinen koulutus sekä harjoittamalla tutkimusta, joka
tuottaa puolustusjärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä tarvittavaa tietoa.
 Korkeakoulun toiminnassa tärkeintä on laadukas, tutkimukseen perustuva ja työelämän osaamisvaatimukset täyttävä opetus. Sen edellytyksenä on onnistunut opettajarekrytointi ja seuraajasuunnittelu puolustushaarojen tukemana. Tämä varmistetaan tutkintojen
ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa työelämäpalautteen ja työelämäyhteyksien avulla.
 MPKK on jatkossakin opetuksen kehittämisen, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen hyödyntämisen edelläkävijä puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa.
Tämä varmistetaan tukemalla opettajien toimintaa, opiskelijoiden osaamisen kehittymistä sekä opetuksen laadunhallintaa. Tämä toteutuu opetuksen tilannekuvan jatkuvalla seurannalla, opetuksen laadunvarmistusjärjestelmän hyödyntämisellä sekä suunnitelmallisilla
kehittämistoimenpiteillä.
 MPKK:n tutkimukset täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja noudattavat
hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä. Tutkimuksella tuotetaan tietoa sekä puolustusvoimien että tiedeyhteisön ja suuren yleisön tarpeisiin. Julkisten tutkimustulosten esittämisessä
vertaisarvioitujen julkaisufoorumien käyttöä lisätään.
 MPKK verkottuu kotimaassa solmimalla kumppanuuksia valittujen yliopistojen, puolustusteollisuuden toimijoiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä osallistumalla keskeisimpiin yliopistojen välisiin foorumeihin. Kansainvälisesti MPKK verkottuu
valittujen yliopistojen ja tutkimuskumppaneiden kanssa sekä sen kansainvälinen keskus
(Puolustusvoimien kansainvälinen keskus, PVKVK) tekee koulutusyhteistyötä ja henkilöstö- ja tietojen vaihtoa tärkeimpien kriisinhallinnan toimijoiden kanssa.
 Jatkuva parantaminen on vakiinnutettu luonnolliseksi osaksi korkeakoulun kaikkea toimintaa. Se toteutuu jatkossakin toiminnan systemaattisella suunnittelulla, seurannalla, arvioinnilla ja arvioinnista johdetuilla kehittämistoimenpiteillä sekä niiden
toimeenpanon seurannalla. Korkeakoulun vahva palautekulttuuri antaa hyvän perustan
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, joka varmistetaan laadunvarmistusjärjestelmän sekä
strategialähtöisen suunnittelu- ja ohjausprosessin avulla.
 Perustan strategian toimeenpanolle muodostaa korkeakoulun esimerkillinen huolehtiminen opiskelijoidensa ja henkilöstönsä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä henkilöstönsä osaamisesta.
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STraTEGISET PäämääräT Ja TaVoITTEET
Korkeakoulun pääprosesseja ovat opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
Osana strategiatyöskentelyä prosesseille on määritelty korkeakoulun vision, mission ja
keskeisten periaatteiden mukaiset strategiset päämäärät ja tavoitteet.
Todettakoon, että näiden opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen
strategisten päämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi on nimetty toimenpiteet, tavoiteltavat tulokset ja tavoitteiden toteutumisen arviointia tukevat mittarit. Samoin on tehty niiden
keskeisten tukitoimintojen
(henkilöstöala, organisaatioturvallisuus, opetuksen ja
oppimisympäristöjen kehittäminen sekä johtamisjärjestelmäala/tietohallinto) osalta,
jotka edistävät pääprosessien onnistumista. Ne kaikki löytyvät Maanpuolustuskorkeakoulun strategian 2020 liitteestä 1 eli toteuttamissuunnitelmasta.
Tutkimuksen strateginen päämäärä ja tavoitteet
Päämäärä: Maanpuolustuskorkeakoulu tuottaa tieteelliset kriteerit täyttävää, puolustusjärjestelmää ja sen tietopohjaa sekä opetusta tukevaa sotatieteellistä tutkimusta. Painopiste on opetusta tukevassa tutkimuksessa, jonka lopputuotteena syntyy tieteellisiä
artikkeleita tai teoksia.
Tavoitteet:
 MPKK:n sotatieteellinen tutkimus on aiempaa fokusoidumpaa ja sen tulokset
tukevat korkeakoulun opetus- ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen lakisääteisiä tehtäviä
sekä puolustusjärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä. MPKK:n tutkimuksen painopistealueet ovat kansallinen puolustus, kokonaisturvallisuus, Venäjä, Nato ja kansainvälinen
kriisinhallinta.
 Sotatieteellisen tutkimuksen laatu varmistetaan korkeakoulun yhteisin toimenpitein.
 MPKK:lla on keskeinen rooli puolustusvoimien Venäjä-tutkimuksen yhteensovittamisessa.
Opetuksen strateginen päämäärä ja tavoitteet
Päämäärä: Maanpuolustuskorkeakoulu kouluttaa tiedollisesti ja taidollisesti sekä eettisesti korkeatasoisia johtajia, kouluttajia ja sotatieteellisiä asiantuntijoita puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin ja myös muun yhteiskunnan käyttöön. Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle täydennyskoulutusta
uran kaikissa vaiheissa.
Tavoitteet:
 Maanpuolustuskorkeakoulu yhteensovittaa upseerikoulutuksen kokonaisuuden
ja kehittää sitä yhteistoiminnassa Pääesikunnan, puolustushaarojen, Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen ja Rajavartiolaitoksen kanssa.
 Sotatieteiden maisterin tutkinnon opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan
niin, että upseerin uraan liittyvät tutkinnot muodostavat linjakkaan kokonaisuuden viimeistään strategiakauden 2021-2025 alussa.
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 Sotatieteiden tohtorin tutkinnon opetussuunnitelmassa on kaikille ainelaitoksille yhtenäiset perusteet ja se tuottaa koulutettavilleen tarvittavat tieteelliset kompetenssit.
 Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutus on laadukasta ja asiakkaiden
tarpeita palvelevaa.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen strateginen päämäärä ja tavoitteet
Päämäärä: MPKK on arvostettu sotatieteellinen yliopisto ja sotilaallisten asioiden
asiantuntija. MPKK:n sotilasasiantuntijuutta arvostetaan erityisesti korkeakoulun tutkimuksen painopistealueilla.
Tavoitteet:
 Maanpuolustuskurssit antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemyksen Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, parantaa
yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistoimintaa sekä edistää kokonaisturvallisuuden eri aloilla työskentelevien henkilöiden verkostoitumista.
 Sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvät kurssit ja koulutuskokonaisuudet ovat
laadukkaita ja asiakkaiden tarpeita palvelevia.
 Sotamuseon ja MPKK:n kirjaston laadukkaat palvelut tavoittavat asiakkaat.
 Sotatieteellisiin perus- ja jatkotutkintoihin sekä upseerin uralle puolustusvoimiin
tai Rajavartiolaitokseen rekrytoidaan parhaat, sopivimmat hakijat.
 Valitaan ne kansalliset ja kansainväliset kumppanit, joiden kanssa tehdään opetuksessa ja tutkimuksessa syvempää yhteistyötä.
 Suunnitellaan MPKK:lle sopivat toimintatavat, joiden avulla ulkopuolisen rahoituksen käyttäminen mahdollistuu.
 Viestintä on proaktiivista ja sotatieteiden arvostusta ja vaikuttavuutta edistävää.
 Tietoisuutta MPKK:n toiminnasta parannetaan puolustusvoimien sisällä.
 MPKK:n viestinnässä näkyvät sotilasasiantuntijuuden erityisalueet ovat kansallinen puolustus, kokonaisturvallisuus, Venäjä, Nato ja kansainvälinen kriisinhallinta.
 Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta uudistetaan vastaamaan yliopistollista toimintaa ja työnantajan tarpeita.
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Ilmasotakoulu

O

Ilmasotakoulu

≡≡ everstiluutnantti pekka haavikko

Uuden Ilmasotakoulun myötä muuttuu moni asia Ilmavoimissa. Kolmen
koulun yhdistäminen yhden organisaation alle vaatii kaikilta osallistujilta
kokonaisuuden näkemistä niin koulutuksen integroimisen kuin henkilöstön urapolkujen suhteenkin. Muutos tuo mukanaan kuitenkin myös mahdollisuuksia erityisesti koulutuksen kehittämisen suhteen. Tässä suhteessa
koulutuksen yhdistyminen yhden koulun alle voi antaa uusia mahdollisuuksia myös yksilöiden kehittymiselle.

rganisaatioltaan Ilmasotakoulu tulee
olemaan kaikkiaan lähes 450 henkilön yhteisö, joka kattaa lähes kaiken osaamisen mitä Ilmavoimissa tarvitaan. Osaamisvaatimukset ovat kasvaneet entisestään,
kun muun muassa uudet tutkat ja Hornetin
ominaisuuksien päivitykset otetaan laajamittaisesti käyttöön. Osaajille täytyy löytää myös kouluttajat.
Tukikohtakonseptin kehittäminen on
siirtynyt Ilmasotakoulun tehtäväksi saapumiserästä 1/2015 alkaen. Tärkeimpänä
harjoituksena tässä suhteessa on joukkokoulutuskauden päättöharjoitus (JPH), jonka aikana yhdistetään varusmiesten osaaminen osaksi ilmavoimallista kokonaisuutta. Aikaisemmat kokemukset eri puolilta

Ilmavoimia on pyritty ottamaan huomioon
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
Hallista ja Kauhavalta tullut osaaminen
yhdistettynä vanhan Ilmasotakoulun taitotasoon tulee antamaan hyvät eväät kehittää
uuden Ilmasotakoulun osaaminen sellaiselle tasolle, että sen varaan voidaan laskea monenlaista. Ilmapuolustuksen piirissä
olevan henkilöstön keskeinen osaaminen
tullaan hankkimaan ja siihen tullaan vaikuttamaan Ilmasotakoulussa. Tehokkaampi
koulutus on saatavilla uusien järjestelmien
myötä. Tätä ei saavuteta itsestään vaan se
vaatii henkilöstöltä ja johdolta sitoutumista
monella eri tasolla.
Henkilömäärä kasvaa muutoksen ansiosta noin 320 henkilöstä lähes 450 hen-

Koulun
johtaja

Esikunta
(Vartiosto)

Lentotekniikkalaivue

Hävittäjälentolaivue 41

Huoltokeskus

Koulutuskeskus

Viestitekniikkakeskus

Koulutuspataljoona

Ilmavoimien
soittokunta

Ilmasotakoulun organisaatio vuonna 2015. Joukkoyksiköitä ovat Lentotekniikkalaivue, 41.Hävittäjälentolaivue, Koulutuskeskus ja Koulutuspataljoona. Erillisyksikköinä kuvassa ovat Huoltokeskus,
Viestitekniikkakeskus ja Ilmavoimien soittokunta.
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Hawk-harjoitushävittäjät ILMASK:ssa 6.12.2014. Kyseisenä päivänä viimeisetkin Hawk-harjoitushävittäjät siirtyivät Kauhavalta Tikkakoskelle.
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kojen osalta. Tähän liittyen on myös
henkilökuntaa koulutettava, jotta kertausharjoitukset saadaan toteutettua
mahdollisimman korkeatasoisesti heti
alusta alkaen.

ILMASOTAKOULUN
KOULUTUSKESKUS

Ilmasotakoulun keskeisimpiä rakennuksia edustaa Aquila. Siellä opiskelevat nykyään kaikki ilmapuolustuksen piirissä työskentelevät henkilöt uransa jossain vaiheessa puolustushaaraan katsomatta. Rakennuksen lähimaastossa ovat myös kuvassa näkyvät muistomerkit, Draken-torjuntahävittäjä
ja 88 RMB -ilmatorjuntatykki. Tämän hetkisen suunnitelman mukaisesti 88 RMB -tykin tilalle ollaan
vuoden 2016 jälkeen laittamassa BUK-ilmatorjuntaohjusvaunua.

kilöön, jolloin osaamisen määrä tulee
kasvamaan myös tällä saralla. Osaamisen
keskittäminen Ilmasotakouluun tulee jatkossa kasvattamaan myös Tikkakosken
alueen merkitystä Ilmavoimallisessa kentässä.
Ilmasotakoulun asema Ilmavoimien
joukkotuotannossa tulee vahvistumaan

myös saapumiserien kasvamisen myötä.
Talvella palveluksen aloittaa arviolta 330
varusmiestä ja kesällä 365 varusmiestä.
Ilmavoimien aliupseeri- ja reserviupseerikoulutus toteutetaan jatkossa ainoastaan
Ilmasotakoulussa, joka osaltaan tulee kasvattamaan koulumme merkitystä.
Tulevien vuosien kertausharjoitusvolyymin kasvaessa, tulee
Ilmasotakoulu toimimaan
monen kertausharjoituksen pitopaikkana esimerkiksi tutkakomppanioiden
tai taistelutukikohdan joukTaistelija valmiina todistamaan peruskoulutuskaudella opittuja taitojaan testissä.
Myös Ilmasotakoulussa opetetaan varusmiehille samat
perustaidot kuin muuallakin
Puolustusvoimissa.
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Ilmasotakoulun Koulutuskeskus on
puolustusvoimauudistuksen jälkeenkin edelleen myös ilmatorjunnan aselajikoulu ja se vastaa ilmapuolustuksen palkatun henkilöstön ja kadettien
perus- ja täydennyskoulutuksesta. Ilmatorjuntakadetit opiskelevat jatkossakin kolmannen opintovuotensa eli aselajiopinnot Ilmasotakoulussa, mutta sitä edeltävä noin ½ vuoden
jakso eli puolustushaaraopinnot toimeenpannaan heidän osaltaan Maasotakoulussa. Tämä muutos käynnistyy
opintonsa syksyllä 2015 Maanpuolustuskorkeakoulussa aloittavasta 102.
kadettikurssista alkaen.
Ilmasotakoulun opetus on aikaisemminkin perustunut tutkittuun tietoon ja
hyväksyttyihin koulutusohjelmiin. Kaikki
opetusmetodit pyritään pitämään mahdollisimman nykyaikaisina ja sellaisina, joiden
yhdistäminen onnistuu mahdollisimman
kivuttomasti käytäntöön. Teoriakoulutusta tarvitaan aina aluksi, mutta ilmasodan
osaajiksi valmistutaan vain tekemällä. Eri
alojen osaamisen keskittyminen Ilmasotakouluun odotetaan luovan uusia ideoita ja
muodostavan uudenlaista ajattelua ongelmien ratkaisemiseksi.

Ilmasotakoulun julkaisema koulutuskalenteri
vuodelle 2015. Koulutuskalenteri sisältää muun
muassa ilmoittautumistiedot lähes kaikkeen
Ilmavoimissa tapahtuvaan koulutukseen. Koulutuksen kesto voi vaihdella muutamasta päivästä
lähes vuoden kestäviin kursseihin.

Ilmatorjunnan tutkimustoiminta JA OPINNÄYTETÖIDEN OHJAUS
Ilmasotakoulun rooli ilmatorjunnan tutkimustoiminnassa on pienentynyt vuoden
2015 alusta alkaen verrattuna aiempaan.
Tutkimustoiminnan ohjaus- ja koordinoin147
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tivastuut ovat hyvin vahvasti Maavoimien
esikunnalla ja Maasotakoulun Maavoimien
tutkimuskeskuksella. Opinnäytetöiden ohjauksessa vastaavasti Maanpuolustuskorkeakoulun rooli on vahva. Tähän liittyen
kuitenkin yksittäisten opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaaminen on Ilmasotakoulun henkilöstön vastuulla.
Tukikohtaympäristön vahva esilläolo
Ilmasotakoulun toiminnassa tuo kuitenkin
mukanaan omat vaatimukset myös ilmatorjunnan käyttöön tukikohdassa. Taistelutukikohdan asettamat vaatimukset kaikkien
osapuolten toiminnalle tulee olemaan seuraavien vuosien pääteemana varusmiesten,
reserviläisten sekä henkilökunnan harjoituksiin liittyen.
Yhteistyö Maasotakoulun
kanssa tullenee jatkossa kasvamaan, kun heidän tutkimuskeskuksensa aloitti täysimittaisen
toimintansa vuoden 2015 alusta.
Yhtenä tutkimustoiminnan osaalueena voitaneen pitää JOKE
06 -järjestelmän tutkimusta erityisesti ilmapuolustuksen kohteissa.

kiryhmistä sekä muista toimintaan koulutetuista henkilöistä.
MALE-jaos muodostuu noin 15 henkilökuntaan kuuluvasta ja 5-10 toimintaan koulutetusta varusmiehestä. Näistä
muodostetaan Banshee-ryhmä (ohjusasejärjestelmille) ja kaksi AT 04 -ryhmää
(ammusasejärjestelmille) sekä lennätyksen tukiryhmä. Ilmamaaliharjoitukset ovat
toiminnan ylläpitäviä harjoituksia, joihin
kootaan pääsääntöisesti sama henkilöstö,
joka toimii valtakunnallisten harjoitusten
MALE-jaoksessa.

Lentolaitetoiminta
Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen harjoitus- ja lentolaiteryhmä
johtaa Ilmatorjunnan lentolaitetoimintaa valtakunnallisesti.
Lentolaitetoiminnan toimeenpanoon liittyen valtakunnallisiin
Ilmatorjuntaharjoituksiin kootaan MALE-jaos, joka koostuu
Ilmasotakoulun
lentolaiteryhmästä, joukko-osastojen lennok148

Banshee-maalilennokki valmiina lähtöön Lohtajalla.
Kyseistä maalilennokkia käytetään maalina monissa eri
ammunnoissa Ilmatorjuntaleireillä. Ilmasotakoulu tarjoaa
harjoituksen johtavalle joukolle monipuolisen maalilennokkitoiminnan, josta Banshee -lennokki on vain yksi esimerkki.

Harjoituksissa ylläpidetään ja kehitetään
henkilöstön ammattitaitoa sekä tehdään
erilaisia kokeiluja ja testauksia esimerkiksi uusiin laitteisiin tai maaliominaisuuksiin liittyen.
Lennätysharjoitukset toteutetaan pienemmällä henkilöstöllä (noin 10 henkilökuntaan kuuluvaa). Lennätysharjoituksissa teema on sama kuin ilmamaaliharjoituksissakin mutta yleensä niissä on vain
yksi tai kaksi pääteemaa joihin keskitytään. Tällaisia ovat muun muassa jonkin
teknisen ongelman selvittäminen, uuden
toimintatavan kokeilu tai uusien laitteiden testaaminen.

Muutokset ilmapuolustuksen palkatun henkilöstön
osalta
Ilmapuolustuksen palkatun henkilöstön
osalta keskeisimmät muutokset ovat vuodesta 2015 alkaen varsin merkittävät.
Muutos tulee kasvattamaan sotilashenkilöstön suhteellista osuutta myös Ilmasotakoulun henkilöstön osalta, kun osa tehtävistä siirretään tehtäväksi Ilmavoimien
ulkopuolelle. Osaamisen varmistaminen
eri puolilla tulee varmistaa myös jatkossa
hyvällä yhteistoiminnalla.
Myös opistoupseereiden lukumäärän väheneminen tulee vaikuttamaan
Ilmasotakoulussa annettavaan opetukseen seuraavien vuosien aikana. Heidän
osaamisen korvaaminen aliupseereiden ja
upseereiden voimin tehtävillä töillä asettaa myös Ilmasotakoulun uuteen asemaan
osaamisvaatimusten suhteen. Tämä muutos ei suinkaan tule yllätyksenä mutta
vaatii huomattavaa työpanosta asian ratkaisemiseksi.

Ilmatorjuntakoulutettujen
kokonaismäärä ja sijoitus
ILMASOTAKOULUSSA
Ilmatorjuntakoulutettuja on Ilmasotakoulussa kaiken kaikkiaan 31 henkilöä, joista suorissa ilmatorjunnan opetustehtävissä on noin 15 henkilöä. Osa ilmatorjuntaperuskoulutetuista on kursseilla (esim.
YE- tai SM-kurssit). Kaikki ovat kuitenkin osallistujina yhteisen ilmapuolustuksemme mukaisissa tehtävissä kuten vaikkapa apulaisjohtajana tai pataljoonankomentajana.
Ilmatorjuntakoulutettujen henkilöiden
osaaminen tulee varmistaa pitkäjänteisellä suunnittelulla ja hyvällä yhteistyöllä
Maavoimien esikunnan kanssa. Osaaminen tulee olla ensisijainen valintaperuste,
kun henkilöitä valitaan avoimiin tehtäviin.
Näin on toimittu jo aiemminkin ja vaatimukset eivät ole tässä suhteessa suinkaan
vähentyneet.

Qualitas potentia nostra
Ilmasotakoulu pyrkii panostamaan henkilöstön kouluttamiseen Ilmavoimien tunnuslauseen mukaisesti: ”Qualitas potentia nostra – laatu on voimamme”. Organisaatiot ovat uudistuneet kaikkialla
Ilmavoimissa ja samoin ovat uudistuneet
myös käytössä olevat kalustot. Henkilöstön tulee olla Ilmasotakoulussa eturintamassa, oli kyse sitten henkilöstön koulutuksesta tai organisaation osaamisesta.
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Tutkittua tietoa koulutuksen ja valmiuden perustaksi

M

≡≡ eversti kimmo lehto

Vuonna 2015 Maasotakoulun vastuulle kuuluu lähes kaikkien maavoimien
aselajien johtajien perusopetus upseerioppilaista sotatieteiden maisterikurssilaisiin asti, ja vähän enemmänkin. Samalla Maasotakoulu on maavoimien tutkimus- ja kehittämiskeskus.
Maasotakoulun pääprosessit ovat tutkimus, koulutus ja valmius. Näin
me teemme maavoimien ja puolustusvoimien tulevaisuutta. Tutkimuksella
hankitaan perusteita maavoimien johdon päätöksille, erilaisille hankkeille
ja koulutukselle. Maasotakoulun koulutus taas antaa perusteet joukkotuotannon käytännön toteuttamiselle ja valmiudelle. Hieman yleistäen voisi
sanoa, että maavoimien joukot taistelevat niin kuin Maasotakoulussa on
tutkittu ja opetettu.
Henkilöstö:
» palkattu henkilöstö n 600
» opiskelijat n 1000/v
» reserviupseerikurssilaiset 2 x 750/v
» varusmiehet (saap erä) 2 x 430/v
» kertausharjoituksiin osallistuvat (vaihtelee)

Johtaja
Apulaisjohtaja

Esikunta
Reserviupseerikoulu
- Kärkikomppania
- Tiedustelukomppania
- Tulipatteri
- Esikunta- ja
viestikomppania
- Pioneerikomppania
- Jääkärikomppania
- Kuljetuskomppania
- Rakuunaeskadroona
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Maavoimien
tutkimuskeskus
- Tutkimus- ja kehittämisosasto
- Maataistelukeskus

Lisäksi:
- Rakuunasoittokunta
- Huoltokeskus

Koulutuskeskus
- Sotataidon ja kouluttamisen
opettajaryhmä
- Pioneerikoulu
- Viestikoulu
- Tykistökoulu
- Panssarikoulu
- Jalkaväkikoulu

aavoimien tutkimuskeskuksen perustaminen on Maasotakoulu 2015:n
suurin muutos. Maavoimien esikunta johtaa maavoimien tutkimusta. Aiemmin tutkimus- ja kehittämistoiminta oli hajautettu
useaan joukko-osastoon eri puolille Suomea. Kukin aselaji tai toimiala on pystynyt kehittämään omaa toimintaansa, mutta
yhteistoiminta on ollut liian vähäistä. Nyt
keskitytään siihen, että aselajit tukevat ja
jopa ”sparraavat” toisiaan jo tutkimus- ja
kehitystöissään. Taktiikan tutkimuksessa tätä on tehty Maataistelukeskuksessa,
hyvin tuloksin. Pääosat uudesta keskuksesta sijoitetaan Haminaan. Osa tutkijoista jatkaa työtään siellä, missä heidän
tarvitsemansa kalusto on koulutuksessa. Myös tutkimustulosten jalkauttamista käytännön koulutukseen kehitetään.
Maasotakoulu eri kursseineen antaa tähän
erinomaiset puitteet.
Maavoimien tutkimuskeskus jakautuu
Maataistelukeskukseen, joka kehittää maavoimien taktiikkaa sekä Tutkimus- ja kehittämisosastoon, joka palvelee hankkeita ja
kehittää koulutusta. Maataistelukeskuksen noin 20:stä upseerista kaksi keskittyy ilmapuolustukseen osana maavoimien
taktiikan kehittämistä. Toinen heistä on
samalla ilmatorjunnan tutkimusalajohtaja.
Tutkimus- ja kehittämisosastoon puolestaan perustetaan ilmatorjuntasektori, jossa
aloittaa yksi ilmatorjuntaupseeri. Sektoria on tarkoitus myöhemmin kasvattaa
hankkeiden ja koulutuksen kehittämisen
tarpeiden mukaan. On selvää, että keskuksessa palvelevien ilmatorjuntaupseerien
on oltava kiinteässä yhteistyössä Ilmataistelukeskuksen, Ilmasotakoulun, Meri-

taistelukoulun ja ilmatorjuntakoulutusta
antavien joukko-osastojen kanssa. Tutkimuskeskuksen sisällä he ovat asiantuntijoita, joiden avulla niin maavoimien
taktiikassa kuin hankkeissa otetaan huomioon ilmauhka ja ilmapuolustus.

Johtajien opinahjo kehittyy
Palkatun henkilöstön ja reservin upseerien koulutukselle luotiin aiempaa paremmat edellytykset yhdistämällä Maasotakoulu, Reserviupseerikoulu ja aselajikoulut yhdeksi joukko-osastoksi. Tavoitteena
on saada maavoimallinen näkökulma
kaikkeen toimintaan. Tämä ei vähennä aselajien merkitystä, mutta nykyaikana esimerkiksi jo jääkärijoukkueessa on
kaikkien aselajien toimintaa. Aselajien ja
toimialojen kiinteä yhteistoiminta on siis
edellytys taistelun onnistumiseksi.
Yhden joukko-osaston sisällä saadaan
helposti parhaat osaajat opettamaan eri
kursseille. Samoin voidaan keskittää koko
koulun tuki kunkin kurssin pääharjoituksiin ja ruuhkahuippuihin. Myös materiaali, harjoitusalueet ja muut resurssit saadaan
kaikkien käyttöön joustavasti. Tutkimustulosten hyödyntäminen on helppoa, kun tutkijatkin ovat samaa joukkoa. Vastaavasti
tutkijoilla pysyvät jalat tiukasti maan pinnalla, kun kenttämiesten kokemukset ovat
saatavissa käyttöön läheltä, omasta joukosta. Työtaakkaa voidaan jakaa tasaisemmin.
Esimerkiksi oppaiden ja käsikirjojen kirjoittaminen sekä varomääräystyöt voidaan
jakaa aiempaa paremmin, hyödyntäen jälleen parhaita osaajia.
Mahdollisuus taakanjakoon korostuu,
kun kertausharjoitusten määrässä päästään
normaaliin rytmiin vuodesta 2015 alkaen.
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Maasotakoulu johtaa myös joukkojen kertausharjoituksia, mutta painopiste on tehtäväkohtaisissa kertausharjoituksissa.
Edellä kuvattu toiminta edellytti tietenkin myös rakenteellisia muutoksia verrattuna aiempaan sekä joidenkin toimintojen
siirtämistä paikkakunnalta toiselle. Ensimmäisenä uudistettuna organisaationa aloitti vuoden 2014 alusta Rakuunasoittokunta
Lappeenrannassa ja sen toiminta maavoimien soittokuntana. Maasotakoulun esikunta suunnittelee ja valmistelee päätöksiä
sekä palvelee henkilöstöä, joka on sijoitettu viidelle paikkakunnalle: Lappeenrantaan, Haminaan, Niinisaloon, Hattulaan
ja Riihimäelle. Toimintaa Maasotakoululla on lähes koko Suomen alueella. Joukkoosaston ja sen osien johtaminen muuttuu
merkittävästi aiemmasta. Kaikilla tasoilla
työssä korostuvat ymmärrys kokonaisuudesta ja luottamus. Yhdistettyjen joukkojen henkilöstössä tuota kokonaisuuden
ymmärtämistä ja luottamuksen arvoista
työtä on nähty kiitettävästi jo uuden koulun valmistelun yhteydessä.
Muutos koski myös aluejärjestelmää.
Kaakkois-Suomen alueen asevelvollisuusasiat hoitaa Karjalan prikaatiin kuuluva
Kaakkois-Suomen aluetoimisto Kouvolassa, kun Etelä-Karjalan aluetoimisto ja
Kymenlaakson aluetoimisto lakkautettiin.
Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta
tuetaan jatkossakin myös Lappeenrannassa
ja Haminassa (esim. paikallispataljoonat).
Samoin reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjä tuetaan edelleen molemmissa maakunnissa.

Osaamista reserviin
Reserviupseerikoulu jatkaa toimintaansa
Haminassa Suomen suurimpana joukkoyksikkönä. Kaikki viisi tapaa tulla reservinupseeriksi säilyvät ja ne ovat:
1) reserviupseerikurssi, jota seuraa
kokelaskausi
2) jälki-ruk
3) sotilasjohtamisen kurssi (palkatulle
henkilöstölle, esim. insinöörit)
4) joukkueenjohtajakurssi (kadetiksi valituille au-taustaisille ennen kadettikurssia)
5) reservinaliupseerista reservinupseeriksi kurssi
”Rukkilaiset” eivät päästä koulutuksen
korkeaa tasoa laskemaan. Reserviupseerikurssien linjat pidetään viidessä perusyksikössä, joiden kokoonpanot on suunniteltu erityisesti yhteistoiminnan näkökulmasta. Ilmatorjunnan upseerioppilaat
saavat johtajan peruskoulutuksensa tulipatterissa, yhdessä kenttätykistön ja kranaatinheittimistön tuliasemaosien kanssa.
Ilmatorjuntakoulutus annetaan tuliasemaja johtamisjärjestelmälinjoilla. Yksikön
varapäällikkö on ilmatorjuntaupseeri ja ilmatorjuntakouluttajina on seitsemän opetusupseeria tai opetusaliupseeria.
Keskitetyn reserviupseerikurssin etuna
on, että suomalaiset reservinupseerit saavat yhtenäisen johtajan peruskoulutuksen
ja asennepohjan. Myös aselajien yhteistoimintaa voidaan harjoitella jo aivan alusta lähtien. Reserviupseerikoulu on myös
arvostettu suomalainen instituutio, jolla
on suuret vaikutukset yhteiskuntaamme,
jopa maanpuolustusta laajemmin.

Haasteena koulutukselle ovat lukuisat erilaiset sodan ajan organisaatiot ja kalustot.
Reserviupseerikursseilla keskitytään oppimaan ihmisten ja asioiden johtamisen
perusteita. Kunkin joukon erityispiirteet
opitaan upseerikokelasaikana.
Poikkeuksena edellisestä on Panssarikouluun kuuluva reserviupseeriosasto
kursseineen. Mekanisoitujen joukkojen
reserviupseerikoulutus on niin integroitu Panssariprikaatin joukkotuotantoon,
kalustoihin ja infrastruktuuriin, että sen
siirtäminen pois Hattulasta olisi erittäin kallis ja koulutustuloksia heikentävä ratkaisu. Panssarikoulussa aselajien
yhteistoiminta on ollut jo pitkän aikaa
olennainen osa toimintaa.

Maasotakoulun joukkotuotanto, peruskoulutuksesta
joukkokoulutuskauteen
sekä aliupseerikurssit, tehdään kolmessa yksikössä: Jääkärikomppaniassa, Kuljetuskomppaniassa ja Rakuunaeskadroonassa. Myös Eskadroona siirtyy Haminaan, kun tilat sen mahdollistavat.

Palkatun henkilöstön
koulutus
Vuodesta 2015 alkaen Koulutuskeskus
vastaa pääosasta maavoimien palkatun
henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksesta yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun, Ilmasotakoulun (ilma-

Kaikkien johtajien on osattava ilmatorjuntakonekiväärien käyttö.
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torjunta), Logistiikkakoulun (huolto) ja
Elektronisen sodankäynnin keskuksen
kanssa. Uuden Koulutuskeskuksen rakentamisen yhteydessä perustettiin Jalkaväkikoulu Lappeenrantaan ja keskukseen
liitettiin neljä muuta aselajikoulua. Pioneeri- ja suojelukoulu siirtyi elokuussa
2014 Lappeenrantaan ja Haminaan. Vuoden 2015 alussa koulu liitettiin Maasotakouluun nimellä Pioneerikoulu. Pioneeri- ja suojelukoulutusta eri kursseille annetaan myös Porin prikaatissa (suojelu),
Karjalan prikaatissa (raivaus) ja Kainuun
prikaatissa (tienpito, ylimenon varmentaminen ja suluttaminen). Tykistökoulu, Panssarikoulu ja Viestikoulu jatkavat
työtään entisillä sijoituspaikkakunnillaan.
Koulutuskeskukseen kuuluva Sotataidon
ja kouluttamisen opettajaryhmä antaa tak-

tiikan, johtamisen, koulutustaidon, liikunnan ja sotatekniikan opetusta tarvittaessa
kaikille kursseille. Opettajaryhmään kuuluu myös ilmapuolustuksen pääopettaja,
joka on ilmatorjuntaupseeri. Hänen vastuunsa on kasvanut kattamaan lähes kaikkien palkatun henkilöstön kurssien (ml.
eri aselajikouluissa) ilmapuolustuksen
opetuksen.
Keskeisenä kehittämistehtävänä on
saada jokaiselle johtamistasolle jo koulutusvaiheessa opetusta ja harjoituksia, joissa käytännössä harjaannutaan aselajien
yhteistoimintaan. Sotatieteiden maisterien opetuksessa tämä jo toteutuu Maasotakoulun esikunta- ja johtamisharjoituksessa,
johon ilmatorjuntaupseerit Ilmasotakoulusta osallistuvat. Kadettien osalta etsitään
vastaavia ratkaisuja.

Hyvän alustan yhteistoiminnan opetukselle voisivat antaa esimerkiksi Maavoimien vaikuttamisharjoitukset Rovajärvellä ja Ilmapuolustusharjoitukset Lohtajalla.
Aliupseerien koulutuksessa yhteistoimintaa opitaan sekä perus- että yleiskurssien
maavoimaopinnoissa.
Sotatieteiden kandidaattien (kadettien)
koulutusta kehitetään syksyllä 2015 aloittavasta 102. kadettikurssista alkaen niin,
että ensimmäiset puolitoista vuotta opiskellaan
Maanpuolustuskorkeakoulussa,
sitten noin puoli vuotta puolustushaarakouluissa ja viimeinen vuosi aselajikouluissa. Ilmatorjuntakadettien osalta muutos
on, että he palvelevat puoli vuotta
Maasotakoulussa
ennen
siirtymistään
vuodeksi Ilmasotakouluun.
Nykyisessä koulutuksessa ilmatorjuntakadetit saavat hyvän ja kattavan opetuksen ilmapuolustuksen kokonaisuudesta ja
toiminnasta ilmavoimien tukikohtaympäristössä. Haasteena on oppia toimimaan
maavoimien ympäristössä, esimerkiksi
hyökkäävän prikaatin tai armeijakunnan
kehyksessä. Ilmatorjuntayksikön johtaminen liikkuvien taisteluosastojen vastuualueilla, nopeasti muuttuvissa tilanteissa,
on erittäin vaativa tehtävä.
Nuoren ilmatorjuntaupseerin sodan ja
rauhan ajan tehtävät ovat pääosin maavoimien joukoissa ja osa upseerien peruskoulutukseen kuuluvista olennaisista asioista
onkin jäänyt joukkotuotantoon keskittyvien joukko-osastojen vastuulle. Myös taisteluammunnoissa (esimerkiksi maa-ammunnat ryhmätasolla) on nähty tarve yhtenäistää koulutusta ja joukkojen toimintaa.

Sotatieteiden maisterien koulutuksen perusjärjestelyihin puolestaan ei ole nähty
kiireellistä muutostarvetta.

Ihmiset tekevät muutoksen
On muistettava, että edellä kuvatun muutoksen tekivät ja sitä edelleen kehittävät
ihmiset, eivät organisaatiot. Henkilöstö
onkin ollut välillä aika tiukoilla, kun on
pitänyt hoitaa voimassa olevien organisaatioiden tehtävät ja samalla suunnitella
ja valmistella uutta, Suomen suurinta sotakoulua. Monilla oli edessään myös tehtävän vaihtuminen ja jopa muutto toiselle paikkakunnalle. Henkilöstön työstä ja
ilmeestä ovat kuitenkin heijastuneet koulumme arvot; ammattitaito, isänmaallisuus, yhteistyökyky ja luotettavuus.
Olemme pystyneet menestyksellä rakentamaan uutta Maasotakoulua ja samalla niin maavoimien kuin koko puolustusvoimien tulevaisuutta.

Uudet tietojärjestelmät eivät ole korvanneet perinteistä karttaa.
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Helsingin ilmatorjuntarykmentti uudistuksen kourissa

Helsingin ilmatorjuntarykmentti
uudistuksen kourissa

Rykmentin komentaja

≡≡ everstiluutnantti jyri raitasalo

Esikunta

Helsingin ilmatorjuntarykmentti on pääkaupungin puolustaja. Rykmentin päätehtävä on kouluttaa ammattitaitoisia ja hyvähenkisiä ilmatorjuntajoukkoja pääkaupunkiseudun suojaksi mahdollisen kriisin varalle.
Toiminta Panssariprikaatin joukkoyksikkönä mahdollistaa monipuolisen
ja vaativan koulutuksen – niin henkilökunnalle, varusmiehille kuin reserviläisillekin. Hyvien olosuhteiden ja ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi
tehokas ja moderni kalusto antaa hyvän pohjan koulutukselle ja todelliselle kriisiajan suorituskyvylle.
Puolustusvoimauudistus

P

itkään valmisteltu puolustusvoimauudistus astui voimaan tammikuun
ensimmäisenä päivänä vuonna 2015. Uudistuksessa puolustusvoimien hallintoyksiköiden määrää supistettiin merkittävästi. Joukkoyksikön kannalta keskeisimmät
uudistukseen liittyvät vaikutukset koskevat henkilöstöä – kuinka monta työntekijää ja mistä henkilöstöryhmistä kussakin
työpisteessä on. Vuodenvaihteen 20142015 lähestyessä henkilöstötilanteen
suuntaviivat alkoivat varmistua – suunnittelutyö, jota oli tehty jo useamman vuoden ajan, alkoi siirtyä todellisuudeksi.
Helsingin ilmatorjuntarykmentin kannalta puolustusvoimauudistuksen keskeisin vaikutus päivittäiseen toimintaan oli
kouluttajahenkilökunnan väheneminen.
Vuodenvaihteessa 2014-2015 työt rykmentissä lopetti kuusi kouluttajaa – aliupseereita ja sopimussotilaita.
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Tämä koulutushenkilökunnan väheneminen edusti noin 15 % rykmentin kouluttajavahvuudesta. Merkittävä pudotus.
Tämän lisäksi muutama määräaikaisessa
virassa oleva aliupseeri – kouluttaja – sai
lyhyen jatkoajan määräaikaiseen virkaansa. Tunnelmat syksyllä 2014 – vuoden
2015 lähestyessä – olivat jännittyneet:
selvitäänkö tehtävistä pienemmällä henkilöstömäärällä? HELITR:n palkatun
henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2015
alussa oli 60 (22 ups, 8 eups, 15 oups, 13
au, 2 siv).
Jo syksyllä 2014 oli selvää, ettei rykmentin silloista perusyksikkörakennetta –
rykmentin esikunnan ja teknisen jaoksen
lisäksi neljä varusmieskoulutusta antavaa perusyksikköä – kyetä säilyttämään.
Panssariprikaatin komentajan hyväksymänä rykmentti siirtyi vuoden 2015 alkaessa organisaatioon, jossa rykmentin
komentajan alaisuudessa on esikunta, tekninen jaos ja kolme perusyksikköä:

1. Ohjusilmatorjuntapatteri

2. Ohjusilmatorjuntapatteri

Panssari-ilmatorjuntapatteri

Johtokeskuspatteri

Tekninen
jaos

Helsingin ilmatorjuntarykmentin kokoonpano.

1. Ohjusilmatorjuntapatteri, 2. Ohjusilmatorjuntapatteri sekä Panssari-ilmatorjuntapatteri. Henkilöstötilanteesta johtuen rykmentin Johtokeskuspatteri ”tyhjennettiin”,
vaikkakaan sitä ei lakkautettu. Johtokeskuspatteri kuuluu edelleenkin rykmentin
kokoonpanoon, vaikka tällä hetkellä henkilöstötilanne ei mahdollista sen toimintaa.

Helsingin ilmatorjuntarykmentti tänään
Panssariprikaatissa Parolassa sijaitseva
Helsingin ilmatorjuntarykmentti vastaa
pääkaupungin ilmatorjunnasta. Rykmentti tuottaa ilmatorjuntajoukkoja kaikkien
puolustushaarojen tehtäviin. Joukkotuotanto toteutetaan varusmies- ja reserviläiskoulutuksena.
Rykmentin pääkalusto on Ilmatorjuntaohjus 12 NASAMS II FIN. ITO12-yksiköitä on koulutettu jo useamman vuoden
ajan. Samalla rykmentin joukkotuotanto on siirtymässä tilanteeseen, jossa ker-

tausharjoitukset ITO12-yksiköiden osalta
aloitetaan.
Tykkikalustosta rykmentti kouluttaa
joukkoja 35 ITK 88 ja 23 ITK 61 -järjestelmille. Ammusilmatorjuntayksiköiden
osaaminen ja taistelukyky varmistetaan
kertausharjoituksin ja varusmieskoulutuksen avulla. Kertausharjoitusten osalta muutaman vuoden ”hiljaisempi aika”
on päättymässä ja rykmentin kertausharjoituksissa kouluttamien reserviläisten
lukumäärä kasvaa tulevina vuosina moninkertaiseksi vuoden 2014 tasoon verrattuna. Myös reserviläisyksiköiden ampumaharjoitukset Lohtajalla ovat palaamassa rykmentin koulutusohjelmistoon.
Ammusilmatorjuntajärjestelmien ”paluu”
joukkotuotantoon Helsingin ilmatorjuntarykmentissä edellyttää myös palkatun
henkilökunnan koulutusta.
Tällä hetkellä voimassa olevien
suunnitelmien mukaisesti ilmatorjuntapanssarivaunujoukkueiden
(ITPSV90
Marksman -kalustolla) varusmieskoulutus aloitetaan uudelleen Helsingin ilma157
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ITO12-järjestelmän ohjuslavetti.

torjuntarykmentissä kesällä 2016. Marksman-vaunujen elinkaarta jatketaan sijoittamalla järjestelmän torni Leopard 2A4
-alustalle. Tällä tavalla saadaan erittäin
kustannustehokkaasti jatkettua olemassa
olevan ilmatorjunnan suorituskyvyn käyttöikää. Marksman-vaunuilla on hyvä tulivoima ja liikkuvuus. Panssarialusta, kaksi
vakautettua 35 mm tykkiä sekä tutkan ja
optroniikan tukema tulenjohtojärjestelmä
takaavat sen, että Marksman-vaunut soveltuvat hyvin muun muassa liikkuvaan
sodankäyntiin – esimerkiksi mekanisoitujen joukkojen operaatioiden suojaamiseen.
Edellä mainittujen ilmatorjunnan järjestelmien lisäksi Helsingin ilmatorjuntarykmentissä koulutusta annetaan
Ilmatorjunnan johtokeskus 06 ja 11 -järjestelmillä sekä Ilmatorjunnan maalinosoitustutka 87M ja 95M -järjestelmillä.
Kaiken kaikkiaan rykmentin koulutuska158

lustoa kuvaavat monipuolisuus, tehokkuus
sekä teknisyys. Rykmentin henkilökunnan osaamiselta vaaditaan paljon – niin
käytössä olevien järjestelmien ylläpidon
kuin koulutuksen toteuttamisen suhteen.
Osaavan ja tehtävissään hyvin pärjäävän
rykmenttiläisen osaamisen rakentaminen
on vuosien pituinen projekti.
Osaava ja työhönsä sitoutunut henkilökunta, moderni kalusto sekä motivoituneet
varusmiehet ja reserviläiset ovat ehdoton
edellytys Helsingin ilmatorjuntarykmentin toiminnan onnistumiselle. Pääkaupunkiseudun puolustaminen kriisin aikana on
vaativa tehtävä. Tämän tehtävän toteuttamisessa ei voi jättää mitään sattuman tai
toiveajattelun varaan. Helsingin ilmatorjuntarykmentti kantaa vastuunsa jatkossakin Pääkaupungin turvallisuudesta.

ITPSV90 uudella Leopard 2A4 -alustalla.
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
– kaakon teräskatto

≡≡ everstiluutnantti aki hotti

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo on moderni, suorituskykyinen ja
hyvähenkinen ilmatorjuntajoukko. Patteristo on vakiinnuttanut asemansa
tärkeänä osana Karjalan prikaatia. Ydinosaamistamme on syvällisen ilmatorjuntaosaamisen lisäksi yhteistoiminta muiden aselajien kanssa.

Ilmatorjuntasukupolvien ketjua: Vasemmanpuoleisessa kuvassa SalPITPSTo on juuri saanut
nimensä ja patteriston henkilöstö kunnioittaa esikunnan seinälle asetettua nimikylttiä 1.1.1957.
oikeanpuoleisessa kuvassa on patteriston henkilöstö samassa paikassa 4.4.2014.
(Kuvat: Ylil hakkarainen ja SalPITPSTo 1928–1988 historiikki).

S

alpausselän ilmatorjuntapatteriston
perinteet ulottuvat Viipuriin vuoteen
1928, jolloin huhtikuun ensimmäisenä
päivänä puolustusministeriön käskyllä
perustettiin liikkuva ilmatorjuntapatteri
kenttäarmeijan suojaksi. Joukko oli ensimmäinen maavoimien käyttöön tarkoitettu ilmatorjuntajoukko.
Sotien jälkeen perinnejoukkomme kotiutui Lahteen, jossa joukko myös nimettiin Salpausselän ilmatorjuntapatteristoksi.
Käytössä oleva joukkoyksikkölippumme
on naulattu ensimmäisen kerran Lahden

varuskunnan sotilaskodissa 27.5.1958.
Historia kuljetti joukon Kouvolan kautta Haminaan, jossa patteristo oli osana
Kymen ilmatorjuntarykmenttiä. Haminasta matka jatkui vuonna 2003 Vekaranjärvelle, jossa olemme olleet yhtenä kuudesta joukkoyksiköstä osana Karjalan prikaatia.

sekä tuottaa ja sijoittaa patteristolle käsketyt sodan ajan joukkojen henkilöstöt.
Tavoitteena on kouluttaa ja kasvattaa oma
henkilöstö, varusmiehet ja reserviläiset
maanpuolustustahtoisiksi,
velvollisuudentuntoisiksi ja fyysisesti rasitukset kestäviksi taistelijoiksi.

Salpausselän ilmatorjuntapatteristoon kuuluu patteriston komentajan lisäksi esikunta ja kolme perusyksikköä. Vuoden 2015
alusta patteriston esikunnan muodostaa
patteristoupseerin johdossa olevat ohjusjärjestelmien vastuuhenkilö, kaksi kulje-

SALPAUSSELÄN ILMATORJUNTAPATTERISTO OSANA KARJALAN
PRIKAATIA
Karjalan prikaatissa Salpausselän ilmatorjuntapatteristo kouluttaa asevelvollisia ja henkilökuntaansa joukkotuotantovelvoitteiden mukaisesti
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston lippu
on väriltään kirkkaan punainen, joka on
ilmatorjunnan tunnusväri. Lipussa on Karjalan vaakunatunnukset, panssaroidut
käsivarret miekkoineen, Karjalan vaakunan kruunu sekä kulmissa ilmatorjunnan
siivitetty ammus. Lipun on suunnitellut taiteilija Gustav von Numers. (Kuva Puolustusvoimat).
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Perinnetykkimme on saanut arvoisensa paikan Kaartin-aukealla
Vekaranjärvellä. (Kuva: evl A Hotti).
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tusammattilaista sekä kolme käyttöhuollon osaajaa. Perusyksiköistä ensimmäinen
ilmatorjuntapatteri keskittyy johtamisjärjestelmiin, toinen ilmatorjuntapatteri aliupseerikoulutukseen sekä kolmas ilmatorjuntapatteri ohjusjärjestelmiin. Kaikki
perusyksiköt osallistuvat myös peruskoulutuskauden alokaskoulutukseen. Patteriston
vahvuus on reilu 50 henkilökuntaan kuuluvaa sekä saapumiserästä riippuen suurimmillaan hieman alle 400 varusmiestä.
Vuoden 2015 alussa ilmatorjuntaosaamista on laajalti myös muualla Karjalan
prikaatin organisaatiossa. Karjalan prikaatin esikunnan koulutusosastolla työskentelee kaksi toimistoupseeria, joiden työpanos
kohdistuu suoraan patteriston toiminnan ja
koulutuksen suunnitteluun. Lisäksi prikaatin esikunnassa työskentelee useampi ilmatorjuntakoulutettu sotilas. Näitä kokeneita
ilmatorjuntaosaajia pyritään mahdollisuuksien mukaan kierrättämään takaisin patteristoon. Organisaatiouudistuksen myötä
vuoden 2015 alussa siirtyi muutama ilma-

torjunnan järjestelmäosaaja myös kumppanin palvelukseen työtehtävien pysyessä
ilmatorjuntajärjestelmien parissa.
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
joukkotuotantotehtävien painopiste on
yhtymien ilmatorjuntajoukkoja tuottamisessa. Joukkoja tuotetaan pääsääntöisesti maavoimien käyttöön. Patteriston
keskeisimmät osaamisalueet ovat ilmatorjunta jääkäriprikaatin taistelussa sekä
maavoimien taistelutavassa 2015. Patteristo kehittää osaamistaan myös ilmatorjunnan kansainväliseen toimintaan.
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo on
vakiinnuttanut paikkansa yhtenä kuudesta joukkoyksiköstä Karjalan prikaatissa.
Prikaati tarjoaa erinomaisen harjoituskehyksen eri aselajien väliseen yhteistoimintaan. Patteristolla on yhteistoimintaa
kaikkien aselajien kanssa, kiinteimmin
kuitenkin viestijoukkojen kanssa. Yhteistoiminta pioneerien kanssa on myös
heräämässä uudelle tasolle linnoittamisjärjestelmä 2015 käyttöönoton myötä.

Patteriston komentaja

Esikunta

1. Ilmatorjuntapatteri
Johtamisjärjestelmät

2. Ilmatorjuntapatteri
Aliupseerikoulutus

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston organisaatio 2015.
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3. Ilmatorjuntapatteri
Ohjuskoulutus

Ilmatorjuntaohjusjärjestelmän (ITO15/Stinger) kokeiluharjoitus käynnissä. Suomalaisen metsämaaston hyödyntäminen, aktiivinen taistelutapa ja modernit järjestelmät ovat jokapäiväistä toimintaa patteristossa.

ILMATORJUNTAKOULUTUKSEN
TOIMEENPANO
Karjalan prikaatin harjoitusjärjestelmä on
monipuolinen ja haastavan nousujohteinen. Harjoitukset ovat tyypiltään ampuma- ja taisteluharjoituksia, taisteluteknisiä harjoituksia ja järjestelmäharjoituksia.
Vuoden 2015 alusta varusmiesten sotaharjoitusvuorokaudet nousivat 35 vuorokauteen 5,5 kuukautta palvelevien osalta.
Tämä vuorokausimäärä mahdollistaa hyvin
sotakelpoisten ilmatorjuntajoukkojen tuottamisen.
Harjoitusjärjestelmäkokonaisuus alkaa peruskoulutuskauden aikana taistelijan henkilökohtaisen ampuma- ja taisteluosaamisen kehittämisestä laajeten taistelijaparin-, partion- ja ryhmän toimintaan. Erikoiskoulutuskauden alussa ope-

tellaan ja harjoitellaan valintojen mukaisten kalustojen kanssa ryhmäkohtaisia
osaamisia. Koulutuskauden lopulla osaaminen laajentuu toimimiseen jaoksen tai
esimerkiksi johtoportaan osana. Joukkokoulutuskausi syventää joukon osaamista toimivana sotajoukkona. Saapumiserän
viimeisenä harjoituksena Karjalan prikaatissa on yhtymän harjoituskehyksessä toteutettava yhteistoimintaharjoitus, jossa
eri aselajien toimijat hitsautuvat yhdeksi
toimivaksi kokonaisuudeksi.
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
osallistuu Karjalan prikaatin harjoitusjärjestelmässä (kuva seuraavalla sivulla)
punaisella värjättyihin harjoituksiin. Patteristo osallistuu myös jokaisella saapumiserällään Lohtajan ilmatorjuntaharjoitukseen, johon panostetaan merkittävästi.
Lohtajan harjoitus vie paljon sotaharjoi163
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Salpausselän ilmatorjuntapatteristo

tusvuorokausia, minkä johdosta patteristo
ei osallistu kaikkiin Karjan prikaatin harjoituksiin.
Salpausselän ilmatorjuntapatteristolla
on erinomaiset koulutus- ja harjoitusmahdollisuudet Vekaranjärvellä. Ilmatorjunnan
käytössä olevat koulutushalli ja tykkihalli
mahdollistavat kalusto-, huolto- ja järjestelmäkoulutukset tarvittaessa sisätiloissa.
Käytössä on myös ilmatorjunnalle varatut
laajat lähiharjoitusalueet aivan varuskun-

nan takaportin läheisyydessä. Pahkajärven
ampuma-alue mahdollistaa taisteluammuntojen lisäksi ilmatorjunta-ammunnat tykkija konekiväärikalustoilla. Ohjusammunnat
suoritetaan Lohtajalla.
Kalustolle on prikaatissa pääosin hyvät
säilytystilat, jotka mahdollistavat tarvittavan kalustokierron. Koulutuskäytössä on
kuitenkin niin paljon kalustoa, että osaa
niistä joudutaan säilyttämään myös ulkona.

<

(YTH C)

J-KAUSI

(YTH B)

E-KAUSI

YTH A

JYKS

Johtamisjärjestelmäharjoitus

E-kauden
taisteluampumaharjoituksia

4-5 vrk

PTAH

Yksikköharjoituksia

Yksikköharjoituksia

4-5 vrk

YHTYMÄHARJOITUS/
ALUEELLINEN
TAISTELUHARJOITUS

4-5 vrk

4-5 vrk

8-10 vrk

4-5 vrk

4-5 vrk
Henkilö- ja ryhmäkohtaiset taidot

Jaos- ja järjestelmäkohtaiset taidot

Patteri/patteristokohtaiset taidot
prikaatin osana

Karjalan prikaatin nousujohteinen harjoitusjärjestelmä. Harjoituksien kestot vaihtelevat hieman eri
saapumiserillä, mutta 5,5 kuukautta palvelevilla varusmiehillä kokonaismäärä on yhteensä 35 sotaharjoitusvuorokautta.
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Ilmatorjunta-aselajin toimintoja ohjaavassa normissa määritetään ilmatorjuntakoulutusta antaville joukko-osastoille
pääkoulutuspaikkavelvoite, joka on sidottu tiettyyn ilmatorjunnan johtamis- tai
asejärjestelmään. Pääkoulutuspaikkavelvoite antaa kyseiselle joukko-osastolle
valtakunnallisen vastuun määritetyn järjestelmän ja yksikkötyypin osalta. Pääkoulutuspaikkavelvoitteen lisäksi joukot
kouluttavat ja ylläpitävät muitakin järjestelmiä sekä toteuttavat toimintasuunnitelmissa käsketyt muut tehtävät.
Pääkoulutuspaikan velvoitteita ovat
muun muassa määritetyn järjestelmän koulutuksen ja sen kehittämisen valtakunnallinen päävastuu, henkilökunnan koulutuksen
ja osaamisen ylläpidon päävastuu sekä esimerkiksi järjestelmän taktisen ja taisteluteknisen käytön kehittäminen.
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
osalta pääkoulutuspaikan velvoitteet koskevat patteristossa koulutettavia ohjusjärjestelmiä, kuten ITO05- ja ITO05M- sekä
ITO15 kalustoja. Osaamista ylläpidetään
lisäksi 23ITK95-kalustolle. Patteriston
tavoite on olla kaikkien vastuulle käskettyjen järjestelmien huippuosaaja ja -kehittäjä.

TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ

<

P-KAUSI

Lohtaja

JYKS
J-kauden
taisteluampumaharjoitus

ITAH

VALTAKUNNALLINEN
HUIPPUOSAAJA

Moderni kalusto, monipuolinen osaaminen sekä nuori ja innostunut henkilöstö
luovat yhdessä sen kuuluisan ”Salpparihengen”. Haasteita ei patteristossa kaihdeta, eikä työtä pelätä.

Uusiin asioihin paneudutaan kiinnostuneesti ja itseään haastaen. Vuoden 2015
aikana patteristo aloittaa joukkotuotannon uudella ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä (ITO15/Stinger).
Ilmatorjuntahenki on entisestään vahvistunut joukossa uuden kaluston myötä.
Nuoremmat kouluttajat perehtyvät asiaan uuden innolla ja vanhemmat kouluttajat muistelevat mielellään kuinka vaativaa
Igla-koulutus oli aikoinaan. Jo ennestään
modernilla kalustolla varustettu patteristo
saa uudesta järjestelmästä erittäin suorituskykyisen lisän osaamiseensa.
Joukkojen kertausharjoitukset palaavat muutaman vuoden tauon jälkeen patteriston arkeen. Patteristo toteuttaa vuoden
2015 aikana muun muassa ilmatorjuntapatteriston johtoportaan (06) kertausharjoituksen. Johtoportaan joukkotuotannon
muodostuessa osakokonaisuuksista, on
henkilöstön osaamisen kannalta erinomainen asia saada kertausharjoitukseen täysi
johtoporras. Reserviläistenkin keskuudessa
on aistittavissa aitoa innostusta kertausharjoituksiin. Erityisen hienoa on taas tavata reserviläisiä ja todentaa heidän nopeasti
mieliin palautuva osaaminen.
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
historia kytkeytyy syvästi Kaakonkulmalle, jossa patteristo on elänyt, toiminut ja
kehittynyt. Patteriston henkilöstö on tämän
alueen alansa ammattilaisia ja patteristo
kouluttaa lisää ammattilaisia. Käytössään
patteristolla on erittäin modernit ja tehokkaat järjestelmät, joilla tarvittaessa tuotetaan merkittävät tappiot vastustajalle ja
suojaa muille joukoille ja kohteille. Patteriston henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn perusteella patteristoa voi siis kutsua
varauksetta Kaakon teräskatoksi.
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Patteriston
komentaja
Esikunta

≡≡ everstiluutnantti tero ylitalo

Ilmatorjuntapatteri

Puolustusvoimauudistus vaikutti merkittävällä tavalla Rovaniemen ilmatorjuntapatteristoon, sen kokoonpanoon ja toimintaan. Puolustusvoimauudistuksessa Lapin ilmatorjuntarykmentti lakkautettiin 31.12.2014 ja sen
Rovaniemelle jäävät osat liitettiin osaksi Jääkäriprikaatia 1.1.2015. Vaikka joukkoyksikön nimi, Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo ja sijoituspaikka säilyivät ennallaan, moni asia muuttui niin patteriston sisäisessä
toiminnassa kuin sen ulkopuolellakin.
Johdanto

T

oiminnan näkökulmasta Rovaniemen
ilmatorjuntapatteristo on kuin mikä
tahansa varusmieskoulutusta antava joukkoyksikkö. Puolustusvoimauudistuksen läpikäynyt Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo poikkeaa kuitenkin ilmatorjunta-aselajin
muista joukkoyksiköistä erityisesti koulutustehtäviensä perusteella. Ilmatorjuntaaselajin joukkotuotannon lisäksi patteris-

to kouluttaa jalkaväen ja huollon yksiköitä.
Tällä on luonnollisesti vaikutusta myös
patteriston kokoonpanoon ja yksikkörakenteeseen.
Patteriston ensimmäinen organisaatiomuutos tapahtui jo 1.1.2014, kun 4. Ilmatorjuntapatteri lakkautettiin ja tilalle perustettiin 2. Jääkärikomppania. Yksikkö
aloitti saapumiserästä 1/14 Maavoimien
taistelu 2015 mukaisten jääkärikomppanioiden koulutuksen.

Komentaja
Esikunta
Operatiivinen osasto

Apulaiskomentaja
Lapin
sotilassoittokunta

Henkilöstöosasto

Lapin
aluetoimisto

Koulutusosasto
Huolto-osasto
Huoltokeskus 1
Huoltokeskus 2

Lapin jääkäripataljoona

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Jääkäriprikaatin kokoonpano 1.1.2015. Prikaatin komentajana toimi eversti Petteri Koskinen, apulaiskomentajana eversti Timo Mäki-Rautila ja esikuntapäällikkönä everstiluutnantti Jari Osmonen.
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2. Jääkärikomppania

Tukikohtakomppania

Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston kokoonpano. 1.1.2015 patteriston komentajana toimi everstiluutnantti Tero Ylitalo ja patteristoupseerina majuri Juhani Lehtinen. Yksiköiden päälliköinä toimivat majuri Marko Nissinen (ITPTRI), kapteeni Antti Ahtola (2JK) ja kapteeni Juha Kakko (TKKK).

Seuraava muutos tapahtui 1.9.2014, kun
3. Ilmatorjuntapatteri lakkautettiin ja tilalle perustettiin Tukikohtakomppania. Yksikkö aloitti ilmavoimien huoltoyksiköiden koulutuksen saapumiserästä 1/15.
Nykyiseen muotoonsa patteristo asettui
1.1.2015, kun 1. ja 2. Ilmatorjuntapatterit
lakkautettiin ja tilalle perustettiin Ilmatorjuntapatteri. Yksikkö jatkoi ilmatorjuntaaselajin koulutustehtäviä patteristossa.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo vuonna 2015
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo toimii
osana kahdelle paikkakunnalle sijoitettua
Jääkäriprikaatia, sen toisena varusmieskoulutusta antavana joukkoyksikkönä. Patteristo muodostuu komentajasta, esikunnasta ja kolmesta perusyksiköstä. Patteriston esikunnan vahvuus on neljä henkilöä,
käsittäen patteristoupseerin, kaksi koulutusalan toimistoupseeria sekä liikuntakasvatusupseerin. Lisäksi patteriston esikunnan yhteydessä työskentelee Jääkäriprikaatin esikunnan koulutusosastolle sijoitettu
toimistosihteeri.
Patteriston koulutustehtäviä toteuttavia
perusyksiköitä ovat Ilmatorjuntapatteri,

Tukikohtakomppania ja 2. Jääkärikomppania.
Patteriston päätehtävä on laadukas
joukkotuotanto. Merkittävän volyymin
tästä tehtävästä muodostaa varusmiesten
koulutus. Vuodesta 2015 eteenpäin patteristo kouluttaa kuitenkin lisääntyvässä
määrin myös reserviläisyksiköitä. Joukkotuotantotehtävien lisäksi patteristolla on
varuskunnallisia velvoitteita esimerkiksi
valmiuteen sekä vartio- ja lääkintähenkilöstön asettamiseen liittyen.
Käsiteltäessä Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston tehtäviä, on tässä yhteydessä
syytä nostaa erityisenä asiana esille Jääkäriprikaatille käsketty ilmatorjuntaohjusjärjestelmän 90M valtakunnallisen pääkoulutuspaikan rooli kaikkine siihen liittyvine velvoitteineen. On sanomattakin selvää,
että tuohon päävastuuseen liittyvä käytännön tekeminen lankeaa Jääkäriprikaatissa
pääasiassa Rovaniemen ilmatorjuntapatteristolle.
Patteriston toiminnan volyymia kuvaa
osaltaan varusmiesvahvuus, joka nousee
aika ajoin suurimmillaan noin 750 sotilaaseen. Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa aloittaa palveluksensa saapumiserittäin
noin 500 asevelvollista tai vapaaehtoista
palvelusta suorittavaa naista. Pitkän palve167
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lusajan sotilaiden määrä on selvästi valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella, joten
varusmiesvahvuus pysyy suhteellisen korkeana ympäri vuoden. Oman lisänsä tähän
määrään tuovat myös Lapin lennostossa
työskentelevät erikoiskoulutetut asevelvolliset, jotka siirtyvät ilmavoimissa saadun
koulutuksen jälkeen patteriston kirjoille.
Patteriston perusyksiköt poikkeavat
toisistaan osittain kokonsa mutta erityisesti tehtäviinsä liittyvien osaamistarpeiden kautta. Kullakin yksiköillä on erilaiset
joukkotuotanto- ja muut tehtävät, joista
osa kytkeytyy saumattomasti ilmatorjunta-aselajiin mutta osa ei edes välillisesti.
Patteriston toiminta on kuitenkin kokonaisuus, minkä vuoksi oheisissa luvuissa
käsitellään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa myös näitä aselajin ulkopuolisia tehtäviä.

Ilmatorjuntapatteri

Ilmatorjuntapatteri ottaa osaltaan tukeville
hartioilleen ilmatorjunta-aselajin pohjoiset
perinteet ja jatkaa ilmatorjuntayksiköiden
koulutusta. Hieman pelkistetysti voidaan
todeta, että patteriston aikaisemmat, useammalle perusyksikölle jakautuvat ilmatorjunta-aselajin joukkotuotantovelvoitteet
säilyvät lähes ennallaan ja ainoa muutos on
tähän kytkeytyvän hallinnon siirtyminen
yhden päällikön vastuulle. Aivan koko totuus tämä ei kuitenkaan ole, mutta totta toinen puoli, niin kuin sanotaan. Tosiasia on
kuitenkin se, että Ilmatorjuntapatterin päällikkö on ilmatorjunta-aselajin koulutuksen
näkökulmasta keskeisessä roolissa.
Yksikköön muodostetaan peruskoulutuskauden jälkeen kaksi koulutusosastoa.
Ensimmäisen muodostaa aliupseerikurssi
ja toisen joukkotuotanto-osasto. Yksikössä koulutetaan ilmatorjuntaohjuspattereita (90M), ilmatorjunnan johtoportaita (06)
ja ilmatorjunnan tutkajaoksia (87M). Ja
mahtuu tuotantolistalle ainakin vuonna 2015 vielä yksi
ilmatorjuntajaoskin
23ITK95 -kalustolla.
Yksikkötyyppien koulutus toteutetaan niin sanottua
vuorotteluperiaatetta
käyttäen. Kun aliupseerikurssilla koulutetaan johtoportaan
(06) johtajia, on samaan aikaan joukITO90M. Jääkäriprikaati toimii ilmatorjuntaohjusjärjestelmän 90M valtakotuotanto-osastolkunnallisena pääkoulutuspaikkana. Kyseisellä järjestelmällä varustetla käynnissä ilmatuja ohjusyksiköitä joukkotuotetaan kaikkien puolustushaarojen käyttöön.
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torjuntaohjuspatterin (90M) erikoisja joukkotuotantokausien koulutus.
Seuraavan saapumiserän osalta roolit
luonnollisesti vaihtuvat.
Yksikön toimeenpanemalla aliupseerikurssilla koulutetaan ilmatorjuntamiesten lisäksi sotilaspoliisialiupseerit
koko Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin tarpeisiin. Ilmatorjuntayksiköiden huollon aliupseerit koulutetaan
vastaavasti Kainuun prikaatin aliupseerikurssilla Kajaanissa.
Ilmatorjuntapatteri on valtakunnan
ainoa perusyksikkö, joka antaa koulutusta ilmatorjuntaohjusjärjestelmälle 90M. Ilmatorjuntaohjuspattereita
koulutetaan kaikkien puolustushaarojen ja toimintaympäristöjen tarpeisiin,
mikä heijastuu muun muassa harjoitustoiminnan suuntaamisessa joukkokoulutuskausilla. Tavoitteena on
perehdyttää kulloinkin koulutuksessa
oleva yksikkö huolellisesti ensimmäisen tehtävänsä mukaiseen toimintaympäristöön.
Yksikön tehtäviin kuuluu myös
ilmatorjuntayksiköiden kertausharjoitusten toteuttaminen tai vaihtoehtoisesti kyseisten yksiköiden operatiivisten
käyttäjien järjestämien harjoitusten tukeminen. Yksikössä annetaan koulutusta muun muassa seuraaville ilmatorjunnan järjestelmille:
- JONE
- YVI1M/ITLKI06
- MOSTKA87M
- ITO90M
- 23ITK61/95
- 12,7ITKK96.

MOSTKA87M. Maaliosoitustutka 87M on eräs
patteriston johtoportaan keskeisiä taisteluvälineitä. Samalla kalustolla koulutetaan Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa myös erillisiä
ilmatorjunnan tutkajaoksia.

Lisäksi yksikössä koulutetaan ilmatorjunnan huoltojaoksia, joilla on kalustonaan
muun muassa ensihoito- ja muonitusryhmien erikoisvälineistöä, sekä annetaan koulutus ilmatorjunnan uusitulle radiokalustolle.
Yksikön tehtäväkenttä on siis kohtuullisen laaja. Tästä johtuen yksikön henkilö169
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kunnan tuleekin olla moniosaajia. Asetetun tavoitteen mukaisesti jokaisen yksikön
henkilökuntaan kuuluvan tulisi hallita vähintään yksi johtoportaaseen (06) kuuluva
järjestelmä (JONE, YVI1M/ITLKI06 tai
MOSTKA87M) sekä ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 90M. Lisäksi jokaisen on hankittava koulutus 23ITK61- ja 12,7ITKK96
-asejärjestelmille.
Yksikön monipuolisilla tehtävillä on
vääjäämätön vaikutus myös yksikön kokoon. Sen henkilöstökokoonpanon mukainen vahvuus on ainakin kaksinkertainen
verrattuna tavalliseen perusyksikköön.
Joukkotuotantotehtävien ja aliupseerikoulutuksen yhdistäminen kasvattaa myös yksikön varusmiesvahvuuden poikkeuksellisen suureksi.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

2. Jääkärikomppania
2. Jääkärikomppania antaa koulutusta hajautetun jääkärikomppanian rynnäkkökiväärimiehen, konekiväärimiehen, tarkka-ampujan, taistelulähetin, tiedustelijan,
tulenjohtajan, lääkintämiehen, ohjusmiehen, keittäjän ja kuljettajan tehtäviin.
Tärkeintä koulutuskalustoa ovat rynnäkkökivääri, konekivääri, tarkkuuskivääri,
miinat sekä sinkoaseet. Jalkaväen johtajatehtäviin valittavien varusmiesten aliupseerikoulutus annetaan Sodankylässä.
Hajautetun jääkärikomppanian taistelutapa, kalusto ja henkilöstö on monipuolinen kokonaisuus. Komppaniassa palveleva
varusmies saa monipuolisen ja fyysisesti sekä henkisesti vaativan koulutuksen.

Jalkaväen soturit taistelussa. Jääkäreiden hajautettu toiminta maavoimien taistelutapa 2015:n mukaisesti on monipuolista ja fyysisesti vaativaa toimintaa pohjoisen toisinaan karuissa olosuhteissa.
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Jokainen taistelija saa hyvät yleistiedot ja
-taidot jalkaväen eri tehtävistä sekä syventävät tiedot omasta erityistehtävästään.
Yksikön monipuolisissa tehtävissä löytyy kiinnostavia tehtäviä moneen lähtöön.
Komppanian taistelu on tilanteen mukaan laadittu kokonaisuus, joka sisältää hyökkäyksiä, puolustusta, viivytystä
ja tuliylläkköjä. Periaatteena on: ”ISKE
- TUHOA - ISKE UUDELLEEN JOSSAIN MUUALLA”.
Hajautetun jääkärikomppanian henkilöstöltä vaaditaan kykyä oma-aloitteiseen
toimintaan. Tehtävä on kyettävä toteuttamaan yllättävissäkin tilanteissa sekä puutteellisilla resursseilla. Taistelijoiden on
säilytettävä toimintakykynsä ja kyettävä
jatkamaan taistelusuunnitelman toteuttamista saarrettuna vastustajan syvyydessä.

Tukikohtakomppania
Tukikohtakomppania tuottaa ilmavoimien
operatiiviseen käyttöön huoltokomppanioita, joiden tehtävänä on huoltaa tukikohtia kaikkine huollon toimialoineen.
Täydennys- ja kuljetusjoukkue vastaa nimensä mukaisesti huollon toimialojen täydennyksistä, sekä mahdollisten ajoneuvorikkojen sattuessa evakuoinnista. Huoltopalvelujoukkueen repertuaariin kuuluu
puolestaan tukikohdan henkilöstö muonittaminen. Ensihoitojoukkueen tärkeimpänä tehtävänä tukikohdan alueella on antaa
henkeä pelastavaa ensiapua loukkaantuneille. Komentojoukkue vastaa yksikön
hallinnosta ja lähettitoiminnasta, sekä komentopaikan perustamisesta ja suojaamisesta, joka hoidetaan vartiomiesten toimesta.

Lääkintä osana tukikohdan huoltoa. Ilmavoimien tukikohdan toiminta on monipuolinen kokonaisuus.
Tämän kokonaisuuden onnistumista tukee osaltaan Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston Tukikohtakomppania tuottamalla huoltoyksiköitä ilmavoimien käyttöön.
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Huollon aliupseerikoulutukseen valitut
komennetaan pääsääntöisesti Kainuun
prikaatin Kajaaniin. Sotilaspoliisijohtajaksi valittujen osalta aliupseerikoulu käydään patteriston ilmatorjuntapatterissa,
josta löytyy myös ilmatorjunnan aliupseerikurssi.
Yksikön vastuulla on myös ilmavoimien Rovaniemellä palvelevien erikoiskoulutettujen sekä varuskunnallisiin
tehtäviin sijoitettujen varusmiesten yleinen
sotilaskoulutus ja hallinto. Nämä varusmiesjohtajat ja erikoiskoulutettu miehistö
valitaan ja koulutetaan Ilmasotakoulussa
Tikkakoskella keskitetyn haun ja valintamenettelyn kautta.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Lopuksi
Perinteet on tärkeä asia mille tahansa sotilasjoukolle. Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo vaali ilmatorjunta-aselajin pitkiä
ja kunniakkaita perinteitä Pohjois-Suomessa. Perinteisiin kytkeytyy omalla tavallaan ja osaltaan myös korkeatasoisten
koulutustulosten vaaliminen.
Koska puolustusvoimauudistuksen
myötä toteutunut organisaatiomuutos on
vielä varsin tuore, on selvää ja luonnollistakin, että ilmatorjuntakoulutettuja sotureita on vielä rajallisesti Jääkäriprikaatin
organisaation muissa osissa. Ilmatorjuntaaselajin osaamisen sijoittuminen ja integroituminen prikaatin eri toimialoille tehtä-

viin on kuitenkin jatkossa aselajin menestyksekkään toiminnan kannalta tärkeässä
asemassa.
Henkilöstötilanne on jatkuvan muutoksen asia mutta vuoden 2015 käynnistyessä
ilmatorjuntakoulutetun henkilöstön sijoitustilanne oli ohessa kuvatun kaltainen.
Lukumääriä tarkasteltaessa on kuitenkin
syytä pitää mielessä, etteivät kaikki tässä
kirjatut henkilöt työskentele varsinaisessa aselajitehtävässä. Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa ilmatorjuntakoulutettuja
henkilöitä oli yhteensä 42, jakautuen yksiköittäin seuraavasti: ROVITPSTOE 4,
ITPTRI 27, TKKK 7 ja 2JK 4.

Näiden lisäksi Jääkäriprikaatin esikunnassa oli sijoitettuna neljä ilmatorjuntakoulutettua henkilöä, Huoltokeskus 2:ssa
kuusi henkilöä ja Lapin aluetoimistossa
neljä henkilöä.
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo jatkaa toimintaansa niin ilmatorjunta-aselajin
tehtävien kuin muidenkin saamiensa tehtävien parissa.
Lakkautetun Lapin ilmatorjuntarykmentin eräänlaiseksi tunnuslauseeksi muodostunut ”Ilmatorjuntaa maan huipulla”,
velvoittaa patteriston tuleviakin sotureita
ilmatorjunta-aselajin näkökulmasta. Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo katsoo luottavaisena tulevaisuuteen.

Saapumiserän 2/14 vala. Lapin ilmatorjuntarykmentin viimeinen valatilaisuus järjestettiin elokuussa
2014 Torniossa. Rykmentin lippu liehui tilaisuudessa kunniakkaasti ja näitäkin perinteitä Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo vaalii tulevaisuudessa.

Veteraanikannu. Veteraanikannu jaetaan Pohjois-Suomen sotilasläänin komentajan päätöksellä
joukkoyksikölle, joka on tuottanut sekä hengeltään että suorituskyvyltään korkeatasoisia joukkoja.
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo sai Veteraanikannun 26.5.2014.
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Helsingin ilmapuolustus kuumassa ja kylmässä sodassa

Helsingin ilmapuolustus
kuumassa ja kylmässä sodassa
≡≡ eversti ahti lappi

”Johonkin maahan tunkeuduttaessa on huomio kiinnitettävä pääkaupunkiin. Jokaisella pääkaupungilla on suuri strateginen merkitys, millä
enemmän, millä vähemmän; enemmän sillä, joka täydellisemmin vastaa
pääkaupungin käsitettä, ja eniten sellaisella, joka on poliittisen elämän
keskipisteenä.” Näin totesi tunnettu sotateoreetikko Karl von Clausewitz
jo lähes 200 vuotta sitten.
Maasodassa vihollisen pääkaupunki on aina yritetty vallata, ilmasodassa sitä on aina pommitettu. Tämä pätee myös Helsingin kohdalta.
Historiansa aikana kaupunki on vallattukin monta kertaa, mutta toisen
maailmansodan aikana se ei yrityksistä huolimatta onnistunut. Helsinki
oli kuitenkin ilmasodan kohteena kymmeniä kertoja. Kylmän sodan aikana pääkaupunkia pidettiin strategisen ilma- ja maahanlaskuhyökkäyksen
tärkeimpänä kohteena.
Helsingin ilmapuolustuksella on takanaan jo sadan vuoden historia,
sillä ensimmäiset venäläiset ilma-ammuntakelpoiset zenit-tykit olivat
käytössä Viaporin linnoituksessa jo vuonna 1915. Uhkana olivat silloin
saksalaiset ilmalaivat. Pääkaupungin ilmapuolustus on siitä lähtien ollut
ensisijaisesti ilmatorjunta-aselajin vastuulla, mikä johtuu maantieteellisistä ja teknillisistä seikoista. Tämän artikkelin punaisena lankana on tarkastella, miten hyvin tai huonosti ilmapuolustuksen teknillinen kehitys
on palvellut pääkaupungin ilmapuolustusta eri aikoina.1
TALVISOTA – OPPIA KANTAPÄÄN
KAUTTA

I

tsenäistymisen jälkeen ilmatorjunnan
tarpeellisuus todettiin, esityksiäkin
tehtiin, mutta päätöksiä ei saatu aikaan.
Lentojoukkojen osalta tilanne oli parempi, olihan Santahaminassa Ilmailupatal174

joona, jolla oli koneitakin. Rannikkotykistö, jonka tehtävänä oli pääkaupungin
puolustaminen, perusti ensimmäisen rauhan ajan ilmatorjuntayksikön Suomenlinnaan oma-aloitteisesti 1.7.1925, näin jatkettiin Viaporin perinteitä. Aselajin virallinen organisointi alkoi vasta vuonna
1928, jolloin perustettiin Viipuriin yksi

liikkuva ja yksi kiinteä ilmatorjuntapatteri samalla kun Suomenlinnan kiinteä patteri sai virallisen aseman. Huono juttu oli,
että ilmatorjunnan painopiste siirtyi vuosikymmeneksi pois pääkaupungista. Viipuriin muodostettiin ilmatorjuntarykmentti
1.5.1934, mutta vasta 1.1.1938 perustettiin Suomenlinnaan erillinen ilmatorjuntapatteristo. Sodan uhka avasi silmät, ja
vuoden 1939 alussa Suomenlinnan patteristosta tehtiin Ilmatorjuntarykmentti 1. Se
tapahtui viime tingassa ennen sotaa.
Liian vähän ilmatorjunta-aseita
Ilmatorjuntakaluston tilanne Suomessa ei
toisen maailmansodan alkaessa ollut tarvittavalla tasolla, ei varsinkaan määrällisesti. Sama tilanne oli monessa muussakin
maassa, ilmauhka oli aliarvioitu. Syyskuussa 1939 esitettiin hankittavaksi neljä
raskasta ja 11 kevyttä ilmatorjuntapatteria,
raskaita (20 mm) ja kevyitä ilmatorjun-

takonekiväärejä, tulenjohtovälineitä sekä
ampumatarvikkeita. Tämäkään määrä ei
olisi merkittävästi parantanut ilmapuolustusta, mutta asialla oltiin liian myöhään.
Ilmatorjunnan tilannetta olisi voitu parantaa hankkimalla enemmän kotimaisia 7,62
mm:n ilmatorjuntakonekiväärejä.
YH:n aikana saatiin Ruotsista 40
mm:n Bofors-tykkejä ja osa Saksasta tilatuista 20 mm:n tykeistä (BSW). Reserviä piti kouluttaa lisää, varsinkin kun osa
asetyypeistä oli uusia. Joulukuussa 1938
tilattiin Unkarista 30 kpl 40 mm:n ilmatorjuntatykkejä ja myöhemmin 12 lisää.
Unkarilainen firma MAVAG valmisti vuodesta 1936 alkaen Boforsin tykkejä lisenssillä. Kesään 1940 mennessä saatiin 32
kpl 40-millisiä tykkejä. Unkarista suunniteltiin myös 20 mm:n (100-200 kpl) ja 76
mm:n (30 kpl) ilmatorjuntatykkien hankkimista, mutta nämä suunnitelmat eivät
toteutuneet.

20-millinen ilmatorjuntatykki ALKO:n varaston katolla 24.2.1940.
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Kun aseita oli vähän, niitä sijoitettiin hyvin
harkitusti kotialueelle ja kenttäarmeijan
käyttöön. Raskaita ilmatorjuntatykkejä oli
aluksi vain Helsingissä ja Viipurissa. Puolet kaikista aseista oli kotialueella. Helsingissä ja Viipurissa oli likimain sama määrä
aseita. Varsinaisten ilmatorjuntajoukkojen
käytössä oli tykkien lisäksi keskuslaskimia, etäisyydenmittareita, valonheittimiä
ja kuulosuuntimia. Osa kalustosta oli teknillisesti vanhentunutta, kuten 76 mm:n
Obuhov- ja Putilov-tykit, joita pidettiin
vain ”huonoina korvikkeina”. Ilmatorjuntakonekivääreistä yli puolet oli korvattava tavallisella konekiväärillä (7,62 mm
Maxim/09). Lentojoukoilla oli kenttien
suojana vain ilmatorjuntakonekiväärejä.
Merivoimilla oli ilmatorjunta-aseita aluksilla ja rannikkolinnakkeilla (25 kpl 75–76

mm, 29 kpl 40 mm, 20 kpl 7,62 mm). Alla
olevasta taulukosta näkyy ilmatorjuntaaseiden hankintojen toteutuminen talvisodan aikana.
Liian vähän hävittäjiä
Ilmavoimissa tehtiin paljon uudistuksia
juuri ennen sotaa: sodan ajan organisaatiouudistus käynnistettiin keväällä 1939, huhtikuussa ilmestyi Ilmasotaohjesääntö ja
kesäkuussa annettiin ilmapuolustuskäsky.
Yleisesikunta vahvisti toukokuussa ilmavoimien uuden kokoonpanon, perustamistehtävät ja määrävahvuudet. Niiden piti
tulla voimaan vuoden 1940 alussa, joten
työ oli kesken sodan alkaessa. YH:n alkaessa ilmavoimilla ei ollut valmiina ajantasaista toimintasuunnitelmaa eikä liikekan-

SUOMEN ILMATORJUNTAKALUSTON KEHITYS 6.10.1939-13.3.1940
Asemalli		
76 It.K/27 BK
76 It.K/28 B
76 It.K/29 B
Vanhoja 76 mm
76 It.K/16/35 BrK
76 It.K/16 V
75 It.K/30 BS
40 It.K/35−38 B
20 It.K/30 BSW
20 It.K/35 Br
20 It.K/S-Oe
7,62 It.Kk/31 VKT

6.10.1939
8
4
4
10
9
4
125

Aseiden määrä taisteluyksiköissä
30.11.1939 31.12.1939 1.2.1940
8
8
8
4
4
4
4
4
4
10
10
10
53
78
78
30
50
50
48
4
4
4
125
125
125

Huom: 1) 76 It.K/14 PK, 76 It.K/02/34 OK.
2) 40 mm:n tykkejä saatiin maahan 120 kpl.
3) 20 mm:n Semag-Oerlikon -tykit (4) poistettiin käytöstä.
4) Kotimaisia it.konekiväärejä valmistettiin 165 kpl.
176

Huom.
13.3.1940
8
4
4
10
12
24
9
100
50
48
121

1.

2.

3.
4.

nallepanokäskyä, joten ne jouduttiin tekaisemaan varsin äkkiä.
Lentojoukkojen määrävahvuus oli 225
sotakonetta, mutta todellisuudessa kolmeen
rykmenttiin ja yhteen erilliseen laivueeseen
kuului sodan alkaessa 121 sotilaskonetta,
joista vain 46 oli hävittäjiä. Niistä 36 (Fokker D 21) oli suorituskyvyltään tyydyttäviä, loput huonoja. Sotakelpoisia koneita
oli kaikkiaan 81. Vuoden 1939 perushankintaohjelmassa hävittäjien osuus oli 45 %,
mutta hankintoja ei ehditty toteuttaa.
Sodan aikana lentojoukot saivat kalustoa lisää enemmän kuin mitä ennestään oli,
mutta pääosa koneista tuli käyttöön vasta
sodan lopussa vuonna 1940. Taistelukoneiden toimituksia oli luvattu 447 kpl, joista 301 oli hävittäjiä, mutta koneista vain
207 (niistä 165 hävittäjää) ehdittiin saada
sodan aikana. Eri konetyyppejä oli 16, ja
niissä oli 12 erilaista moottoria ja 11 erilaista radiota. Lentoteknillinen huolto oli
suurissa vaikeuksissa.
Lentokelpoisten koneiden rivivahvuus ei kuitenkaan kasvanut
merkittävästi, sillä se oli tammikuussa 1940 vain 88, helmikuussa
108 ja sodan päättyessä 140. Täydennykseksi saaduista 139 hävittäjästä ostettiin 99 ja saatiin lahjoituksena 40. Uuteen kalustoon sisältyi 30 kpl Gloster Gladiator-, 22
kpl Bristol Blenheim-, 30 kpl Morane Saulnier- ja 33 kpl Fiat G.50
-koneita. Lisäksi saatiin 10 kpl
Hurricane- ja 30 kpl Brewster-koneita, joista osa tuli Suomeen vasta
sodan jälkeen. Uusi lentokalusto korvasi
konetappiot (61) ja paransi lentojoukkojen
suorituskykyä. Sodan päättyessä lentojoukoilla oli kaikkiaan 282 konetta (216 lentokunnossa), joista 164 (140) rintamalai-

vueissa. Lisäksi oli 25 venäläistä sotasaaliskonetta (5 x DB-3M, 6 x SB-2, 5 x I-15,
8 x I-153, 1 x I-16).
Ilmapuolustus taisteluvalmiina
Pääkaupungin ilmapuolustus oli tietoisesti rakennettu ilmatorjunnan varaan, kun
hävittäjätorjuntaa ei ennen sotaa pidetty
kovin tehokkaana. Käsitys kyllä muuttui,
mutta tarvittavia konehankintoja ei ehditty
enää tehdä. Helsingin suojana ei talvisodassa ollut omia hävittäjiä. Muualla kotialueella, missä ilmatorjuntaa oli vähän tai
ei ollenkaan, hävittäjäkoneita kyllä käytettiin tehokkaasti. Omat hävittäjät kävivät
torjuntataisteluja erityisesti Turun, Tampereen ja Kotkan-Porvoon alueilla. Jotkut pudotetut viholliskoneet ovat tietysti
voineet olla matkalla Helsinkiin tai sieltä
pois. Jokainen alasammuttu viholliskone
miehistöineen supisti hyökkääjän voimavaroja.

Helsingin ilmapuolustusalue oli YH:n ansiosta sodan syttyessä täydessä taisteluvalmiudessa, mikä oli suuri etu ilmahyökkäysten alkaessa yllättäen. Ilmapuolustusta
johti majuri Juhani Paasikivi. Pääkaupun177
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gin suojana oli vain 15 raskasta ja kaksi kevyttä ilmatorjuntatykkiä sekä 16 ilmatorjuntakonekivääriä. Helsingin ilmapuolustusalueen henkilövahvuus oli 28.11.1939
noin 1470. Ilmatorjuntarykmentin osuus
siitä oli 968. Pääkaupungin ilmapuolustukseen osallistuivat aktiivisesti myös Helsingin Lohkon rannikkolinnakkeet: Santahamina, Isosaari, Harmaja, Kuivasaari,
Villinki, Katajaluoto, Pihlajasaari, Eestiluoto ja Mäkiluoto. Ne muodostivat merelle päin pääkaupungin ilmapuolustuksen
ensimmäisen torjuntavyöhykkeen. Isosaaressa oli 76 mm:n ilmatorjuntapatteri, Katajaluodossa 75 mm:n ilmatorjuntapatteri,
Mäkiluodossa kaksitykkinen 75 mm:n jaos
(Zenit-Meller) ja Pihlajasaaressa ilma-ammuntakykyinen kevyt rannikkopatteri.
Mäkiluodon linnakkeelle sijoitettiin
5.12.1939 kaksitykkinen 40 mm:n ilmatorjuntajaos (Bofors). Linnakkeilla oli myös
ilmatorjuntakonekiväärejä.
Linnakkeet suorittivat ilma-ammuntoja myös rannikkotykeillä, kuten Miessaari 152-millisillä Canet-tykeillään, vaikka
ne eivät tarkoitukseen erityisen hyvin sopineetkaan.
Vähän pommituksia, suuret tappiot
Ilmastrateginen tilanne oli muuttunut Suomelle hyvin epäedulliseksi, kun Neuvostoliitto otti syksyllä 1939 käyttöönsä lentotukikohtia Viron alueelta. Pommikoneiden
käytössä oli viisi tukikohtaa: Kuressaari,
Hiidenmaa, Sinalepa, Kuusiku ja Laoküla. Itämeren laivaston pommikoneet ja hävittäjätkin pystyivät sieltä suorittamaan
helposti sotalentoja Suomeen. Lyhin etäisyys oli vain 75 km, mikä merkitsi 12,515 minuutin lentoaikaa. Ilmapuolustuksen varoitusaika jäi lyhyeksi, kun ilma178
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valvonnan ulottuvuus meren suuntaan oli
rajoitettu. Tämä olikin ilmapuolustuksen
suurin teknillinen ongelma.

30.11. iltapäivällä oli venäläinen DB-3
-laivue etsimässä panssarilaivoja, mutta
ei löytänyt niitä, jolloin varamaaliksi oli
käsketty Hietalahden telakka Helsingissä. Näkyvyys oli huono, kun koneet lensivät pilvikerroksen yläpuolella. Pommittajat eivät nähneet maalia eivätkä ilmatorjuntamiehet koneita kuin vilaukselta. Pommit
eivät osuneet telakka-alueelle, vaan kantakaupunkiin. Seurauksena olivat talvisodan
pahimmat siviilitappiot: 91 henkilöä kuoli
ja yli 230 haavoittui. Ironista on, että myös
Neuvostoliiton suurlähetystöön tuli osumia, lähetystön väki poistui maasta vasta 3.
joulukuuta. Tässä tapauksessa ilmapuolustus epäonnistui pahasti, koska ilmavalvonnalla ei ollut riittävää ennakkovaroitusky-

kyä huonoissa näkyvyysolosuhteissa eikä
ilmatorjunnalla ollut joka sään torjuntakykyä. Ensimmäisen sotapäivän aikana ammuttiin Helsingin alueella kuitenkin alas
kaksi vihollisen pommikonetta.
Onneksi kaikki pommitukset talvisodassa tapahtuivat valoisana aikana, yöllä
olisi ollut enemmänkin ongelmia. Helsingissä oli sodan aikana 81 ilmahälytystä,
joiden kestoaika oli 73 tuntia. Pommituskertoja oli vain kahdeksan, joista neljästä
aiheutui henkilövahinkoja, surmansa sai 97
ihmistä ja loukkaantuneita oli 260. Virallisten tilastojen mukaan kantakaupungissa
tuhoutui vain kuusi rakennusta kokonaan ja
15 vaurioitui. Tästäkin voisi päätellä, ettei
Helsinkiä aiottu tuhota pommituksilla,

Helsinki oli pommituskohteena heti talvisodan alkamispäivänä torstaina 30.11.1939,
joka sattui olemaan myös ilmatorjuntajoukkojen vuosipäivä. Neuvostoliiton ilmavoimien ensimmäiset ilmahyökkäykset
kohdistuivat Malmin kentälle ja Santahaminaan, jotka voitiin luokitella sotilaskohteiksi. Malmilla ei ollut mitään toimintaa
eikä siellä tullut juuri mitään vahinkojakaan, mutta Santahaminassa tuli siviili- ja
sotilastappioita. Ilmahälytys tuli kovin
myöhään, eikä torjunta ollut kovin tehokasta, kun näkyvyys oli huono. Yllättävää oli, että koneet lensivät niin matalalla
(400-500 m), että raskailla pattereilla oli
ampumateknillisiä ongelmia tulittamisessa. Oliko se vihollisen tiedossa? Konekiväärien kiivas tulitus ei tuottanut tulosta.
179
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vaan valloittaa se kutakuinkin ehjänä. Pahimmat tuhot 30. marraskuuta syntyivät
vahingossa, kun ei osuttu oikeaan maaliin. Suhteellisen tehokkaalla ilmapuolustuksellakin saattoi olla osuutensa.
Vihollinen menetti Helsingin alueella kaiken kaikkiaan seitsemän pommikonetta ja kaksi hävittäjää. Prosentuaaliset
tappiot (15 %) olivat varsin suuret, kun
konesuorituksia oli vain noin 60. Osuman
saaneita koneita tilastoitiin kaikkiaan 33,
mikä on todennäköisesti yliarvioitu luku.
Tosin virolaisten lähteiden mukaan 82
vaurioitunutta neuvostokonetta teki talvisodan aikana pakkolaskun Viron alueelle.
Tehokkain ilmatorjuntayksikkö oli luutnantti Aake Pesosen johtama 51. Raskas
Ilmatorjuntapatteri Suomenlinnassa siitä
huolimatta, että sillä oli vain kaksi 76-millistä Boforsin tykkiä. Sen etupainoinen
sijainti oli edullinen Viron suunnalta lähestyvien koneiden torjunnassa. Yksikkö
oli myös hyvin koulutettu.
On todennäköistä, että jos Helsinkiin
olisi kohdistettu laajamittaisia pommituksia, niitä ei olisi kyetty kunnolla torjumaan.
Torjunnan teho olisi myös heikentynyt,
jos pommitukset olisi suoritettu suurempia lentokorkeuksia käyttäen. Valonheitinpatterilla oli vain muutama kuulosuunnin
ja valonheitin, joten yöpommitusten torjuminen olisi ollut vielä huonompaa. Oli
puolustajan etu, ettei vihollisellakaan ollut
parempaa kalustoa, taitoa ja suorituskykyä
– ehkä ei tarkoituskaan tuhota Helsinkiä?

JATKOSOTA – ONGELMANA
YÖTORJUNTA
Välirauhan aikana ilmapuolustuksen suorituskyky ja resurssit paranivat merkittäväs180
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ti hämmästyttävän lyhyessä ajassa, kun ilmatorjunta- ja lentokalustoa saatiin paljon
lisää. Malmin lentokenttä otettiin myös sotilaskäyttöön. Helsingin ilmapuolustuksen
johtokeskus siirtyi Suomenlinnasta Stadionin torniin, mistä oli paremmat johtamismahdollisuudet. Keskitettyä johtamisjärjestelmää ei vielä ollut, sillä ilmavalvontakeskus jäi Suomenlinnaan ja myös
ilmasuojelukeskus oli eri paikassa. Helsingin ilmapuolustus oli kuitenkin ennen sotatoimien alkua täydessä valmiudessa.
Ilmapuolustuksen valmius oli
parempi
Torjuntapiiri 1:n esikunta vastasi ilmatorjunnan johtamisesta Uudenmaan läänin
alueella, esikunta oli Koskelassa. Piirin
komentajana toimi majuri Eino Tuompo.
Helsingin suojana oli kesäkuun 18. päivänä
1941 liki kolminkertainen määrä ilmatorjuntavoimaa kuin talvisodassa: seitsemän
raskasta ilmatorjuntapatteria (26 kpl 75-76
mm:n tykkejä), kuusi kevyttä patteria ja jaosta (26 kpl 40 mm:n Bofors-tykkejä) sekä
kolme ilmatorjuntakonekiväärikomppaniaa ja joukkuetta (8 kpl 20 mm:n tykkejä
ja 8 kpl 7,62 mm:n it.konekiväärejä). Raskaita tuliyksiköitä oli vain kaksi enemmän
kuin vuonna 1939, mutta niissä oli enemmän tykkejä, joten tulen tiheys oli suurempi. Pääosa raskaasta kalustosta oli samaa
kuin ennenkin, mutta kahdella uudella
patterilla oli käytössä tehokas 75 mm:n
Škoda-kalusto. Korkeatorjunnan parantamiseksi oli myös vireillä suunnitelma järeiden (105 mm) tykkien hankkimisesta
Helsingin suojaksi, mutta hanke epäonnistui. Matalatorjunta oli tehokkaampaa uusien 40- ja 20-millisten tykkien ansiosta,
joita oli nyt yli 10-kertainen määrä.

Likimain puolet kalustosta oli Helsingin
kaupungin itse maksamaa.
Ilmatorjunnan ryhmitys oli nyt parempi kuin talvisodassa. Raskailla pattereilla oli torjuntavastuu omasta sektoristaan.
Degerön alueelle (nyk. Laajasalo) oli sijoitettu yksi raskas patteri, joten sillä sektorilla torjunta ulottui kauemmaksi. Kevyillä
yksiköillä oli yksittäisten kohteiden suojaustehtävä. 20 mm:n tykkejä oli rakennusten katoilla. Vain eteläsektorilla raskaan
ilmatorjuntatykistön ulottuvuus jäi heikommaksi, mutta rannikkolinnakkeiden ilmatorjunta hieman lievensi tätä ongelmaa.
Yötorjuntaan ei kesäaikana erityisemmin
tarvinnut valmistautua, joten valonheitinpatterilla keskityttiin koulutukseen.
Malmin kenttä luovutettiin kesäkuussa
1941 Luftwaffen käyttöön, mutta kentällä oli myös omia hävittäjäkoneita. Lentolaivue 24:n Brewster-lentue oli Malmilla
7.11.1941-8.1.1942, ja LLv 26:n Fiat G.50
-lentue 17.12.1941-18.3.1943. Kentällä oli
myös ilmatorjuntaa, hetken aikaa kesällä
1941 saksalainenkin 20-millinen jaos.

Haasteita päivätorjunnassa,
ongelmia yötorjunnassa
Jatkosodan alussa tilanne oli sama kuin talvisodassa, sillä Neuvostoliiton lähimmät
lentotukikohdat olivat edelleen Virossa.
Ensimmäiset ilmahyökkäykset tapahtuivat
heti sodan alussa 25.6.1941 päiväsaikaan,
jolloin ilmatorjuntatykistö ampui Helsingissä alas kaksi SB-pommikonetta. Helsinkiin kohdistui vuoden 1941 aikana 25 ilmahyökkäystä, joiden yhteydessä onnistuttiin
pommittamaan kaupunkia 13 kertaa.
Ilmavalvontajärjestelmää oli parannettu, mutta varoitusaika oli yhtä lyhyt kuin
ennenkin. Omat hävittäjät eivät Malmilta ehtineet pommikoneita vastaan. Hävittäjän nousu 6000 metrin korkeuteen kesti
6-7 minuuttia, jona aikana pommikone
ehti lentää 25-30 km – mahdoton yhtälö.
Raskaan ilmatorjuntatykistön olisi pitänyt
saada maalinosoitus pommikoneen ollessa
noin kolmen minuutin lentoajan (12,5-15
km) etäisyydellä tuliasemasta, jotta olisi
ehditty antaa tulikomento, saada maali
181
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kiinni tulenjohtokoneen seurantaan, ladata ja laukaista. Aisti-ilmavalvonnan tai
kuulosuuntimien varoitusaika ei tahtonut
riittää, kun pelkkä ammuksen lentoaikakin maksimi etäisyydelle oli 30 sekuntia.
Usein kävikin niin, että auringon suunnasta lähestyvät koneet pääsivät yllättämään.
Ongelma vielä paheni, kun venäläiset ottivat käyttöön nopean Pe-2-pommikoneen.
Luftwaffen ilmanherruus ja Neuvostoliiton ilmavoimien suuret tappiot sodan
alussa pakottivat vihollisen keskittymään
enemmän yötoimintaan. Yöhyökkäyksiä
tehtiin Helsinkiin enemmän vuoden 1942
alusta alkaen, jolloin yötorjunnan ongelmat
tulivat konkreettisesti näkyviin. Lentojoukoilla ei ollut yötorjuntakykyä ollenkaan,
eikä siinä ollut ilmatorjuntatykistölläkään
kehumista.
Tammikuussa 1942 otettiin varastosta käyttöön Tepas-Belge -kuulosuuntimet,
jotka sijoitettiin raskaiden patterien yhteyteen maalinosoitusta varten. Ratkaisu oli
huono. Ajatuksena oli maalin osoittaminen
valonheittäjille kuulosuuntimien avulla,
minkä jälkeen valaistua maalia olisi tulitettu kuten päivällä. Sotapäiväkirjoista ei
löydy yhtään tapausta, jossa tämä metodi olisi onnistunut. Teknisenä ongelmana
oli kuulosuuntimien epätarkkuus, jolloin
valonheittimet eivät liioin saaneet viholliskonetta keilaansa. Kuulosuuntimia ja
valonheittimiä oli myös liian vähän. Maalia, jota ei näe, ei voi ampuakaan.
Tammikuun lopulla 1942 käynnistettiin sulkuammunnan valmistelut, sitä ei
ollut aiemmin harrastettu. Tarkoituksena
oli kontrolloida tulitoimintaa vähän kenttätykistön tapaan, mutta kolmiulotteisesti. Vuoden 1942 loppuun mennessä syntyi
täydellinen ympyräpuolustuksen sulkuammuntasuunnitelma. Jokainen raskas ilma182
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torjuntapatteri teki sulkukirjan, johon oli
valmiiksi laskettu sille käskettyjen sulkumaalien ampuma-arvot. Tulenkäyttöä johdettiin nyt keskitetysti torjuntakeskuksesta,
mikä oli merkittävä muutos. Tulokset vaikuttivat paremmilta, ja ampumatarvikkeiden kulutusta saatiin kontrolloitua, kun
sulkuun ammuttiin vain vakio määrä laukauksia (normaali sulkuun 4 ls/tykki). Tulitus ei vieläkään ollut tarkkaa, mikä johtui
lähinnä kuulosuuntimien epätarkkuudesta, varsinkin lentokorkeuden mittaaminen
oli hyvin epämääräistä. Maalin paikka ja
etäisyys voitiin saada selville vain kahden
suuntimen ristimittauksella, mikä oli hankalaa ja edellytti hyviä viestiyhteyksiäkin.
Teknillinen ongelma oli edelleen olemassa ja tiedossa.

pääosin Helsinkiin (4 kpl It.R 1), osin
Kotkaan (2 kpl It.R 2). Muualle niitä ei
riittänytkään. Sijoittelusta on nähtävissä,
että ilmapuolustuksen selvä painopiste oli
pääkaupungin suojaamisessa. Ilmavalvontaan olisi kyllä saatu enemmän syvyyttä
päähyökkäyssuuntaan, jos toinen ”Raija”
olisi sijoitettu Kotkaan. Suomenlahden
suunnan ilmavalvontaa paransi saksalaisten tutkien sijainti mm. Tytärsaaressa ja
Virossa, myöhemmin myös Suursaaressa.
Ilmavalvontatutkien hankinta ratkaisi monta ongelmaa. ”Raijan” havaintoetäisyys oli käytännössä 75-120 km, jolloin
sillä voitiin valvoa jopa 45 000 neliökilometrin suuruista ilmatilaa.

”Raija”-tutkat ratkaisivat ilmavalvonnan ulottuvuusongelman.

Tutkahankinta ratkaisu ongelmiin
Kesäkuussa 1942 saatiin sattumalta selville, että saksalaisilla oli käytössä yötorjuntaan sopivia laitteita.2 Ilmavoimien esikunta käynnisti välittömästi toimenpiteet
”radioluotaimien” (tutka) hankkimiseksi,
mikä tuottikin tulosta. Keväällä 1943 lähetettiin ilmavoimista Saksaan useita osastoja tutkakoulutukseen. Kalustoa saatiin ensi
vaiheessa Suomeen seuraavasti:
•
•

Ilmavalvontatutka FuMG 40G Freya
LZ (“Raija”) 2 kpl 30.3.1943.
Tulenjohtotutka FuSE 62D Würzburg (”Irja”) 3 kpl 23.5.1943 ja 3 kpl
28.9.1943. Laitteesta käytettiin myös
saksalaista nimikettä FuMG 39 T(D).

Suunnitelmana oli hankkia ”Raijoja” 20
kpl ja ”Irjoja” 61 kpl, mutta vain osa siitä
toteutui. ”Raijat” sijoitettiin Helsingin
alueelle (Malmi, Kuningassaari), ”Irjat”

Tutkien ryhmitys Suomenlahden alueella 1943-1944.

Ilmavalvonnan ulottuvuus kymmenkertaistui, ja ennakkovaroitusaika kasvoi
15-20 minuuttiin. Ilmapuolustusta ei enää
yllätetty. ”Raijalla” oli myös joka sään valvontakyky, mikä paransi yötorjuntamahdollisuuksia.
Tulokset näkyivät heti päivätorjunnassa hävittäjillä, varsinkin kun keväällä
1943 saatiin käyttöön uusia Messerschmitt
Bf 109 G-2 -hävittäjiä. Lentolaivue 34:n
”Mersu”-lentue tukeutui Malmin kentälle 17.3.1943-6.3.1944. Uuden hävittäjän
nousukyky oli vanhoja parempi, mutta
ilman ”Raijaa” ei sekään olisi ehtinyt torjuntaan. Nyt ei nopea Pe-2 ollut enää voit-

tamaton. Lentomestari Juutilainen ampui
”Raijan” opastamana alas Pe-2:n 24.3. ja
lentomestari Tuominen toisen 23.4.1943.
Kesällä 1943 tehtiin Malmilta 81 torjuntalentoa, joiden tuloksena oli ainakin viisi
ilmavoittoa. Neuvostoliiton ilmavoimien
päiväpommitusmahdollisuudet heikkenivät.
Ilmatorjuntatykistölle tutkahankinta
merkitsi yöammuntaongelman ratkaisemista. ”Raijat” antoivat ennakkovaroituksen ja maalinosoituksia ”Irjoille”, joiden
avulla voitiin suorittaa tutkaohjattua seuranta- eli tuhoamisammuntaa yöllä ja päivällä. Keväällä 1943 perustettiin kolme
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uutta kuusitykkistä 88-millistä (RMB) ilmatorjuntapatteria, joilla oli käytössä hienot Lambda-tulenjohtokoneet ja ”Irjat”.
Nämä olivat Suomen ilmapuolustuksen
ensimmäiset joka sään asejärjestelmät.
Neljäs ”Irja” annettiin 75 mm:n Škodapatterin käyttöön.
Ilmatorjuntarykmentti 1 vastasi pääkaupungin ilmapuolustuksesta. Saksassa koulutetut upseerit, kuten kapteeni
Aake Pesonen, tajusivat tutkien käyttömahdollisuudet. Torjuntakeskus siirtyi
kesäkuussa 1943 Temppeliaukion luolasta (missä se oli ollut 1.9.1942 alkaen) Korkeavuorenkadun luolaan, missä
oli ennestään ilmasuojelukeskus. Ilmavalvonta-aluekeskus siirtyi samaan paikkaan
elokuussa. Sinne saatiin myös lentojouk-

Ilmatorjunnan ryhmitys Helsingissä 6.2.1944.
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kojen yhteysupseeri Malmilta. Helsinkiin
syntyi ilmapuolustuksen ensimmäinen
taistelunjohtojärjestelmä, jossa oli kaikki tarvittavat elementit. Ilman keskitettyä
johtamisjärjestelmää ADD:n suurhyökkäysten torjuminen helmikuussa 1944 ei olisi
onnistunut.3
Taistelu Helsingistä –
torjuntavoitto kotialueella
Neuvostoliiton johto päätti joulukuussa
1943 pakottaa Suomen irti sodasta kotialueen kaupunkien pommituksilla. Neuvostoliiton ilmavoimien suurin strateginen
ilmaoperaatio toisessa maailmansodassa
toteutettiin helmikuussa 1944. Suorittajana oli ADD, kaukotoimintailmavoimat,
jolla oli noin 1000 konetta. Pommitusten pääkohde
oli Helsinki, mutta myös
Kotkaa, Turkua, Oulua, Rovaniemeä ja Raahea pommitettiin. Tamperekin oli
maalilistalla 15. helmikuuta, mutta syystä tai toisesta
pommitus peruuntui.
Tarkoituksena oli aiheuttaa kaupungeissa suuret
tappiot ja näin nujertaa väestön moraalinen selkäranta. Se ei onnistunut.
Everstiluutnantti Pekka
Jokipaltion johtama Ilmatorjuntarykmentti 1 oli helmikuun alussa 1944 hyvin
valmistautunut ilmahyökkäysten torjuntaan. Rykmentissä oli neljä raskasta
ja yksi kevyt ilmatorjuntapatteristo sekä valonheitinpatteristo. Torjuntavalmiu-

Pommitustuhoja Helsingissä 7.2.1944.

ADD kohdisti Helsinkiin kolme eri pommitusoperaatiota seuraavasti:
Tieto

Lentoja
Pommikuorma kpl
Alueelle osuneita pommeja
Tuhoutuneita rakennuksia
Vaurioituneita rakennuksia
Kuolleita siviilejä
Haavoittuneita siviilejä

6.-7.2.
728
6991
331
28
137
103
295

16.-17.2.
383
4317
130
22
53
25
29

26.-27.2.
896
5182
338
59
135
18
34

Yhteensä
2007
16490
799*
109
325
146 **
358

Huom:* Kantakaupunkiin osui 530 pommia.
** Ilmasuojelukeskuksen kortistossa kuolleita on 211.
dessa oli alkuvaiheessa 12 ja lopuksi 16
raskasta patteria, minkä lisäksi torjuntaan osallistuivat rannikkolinnakkeiden
ilmatorjunta-aseet ja eräät tilapäisyksiköt.
Ensimmäisen pommituksen torjunnassa
6.-7. helmikuuta oli mukana 56 raskasta

tykkiä (75, 76, 88 mm), viimeisessä pommituksessa 26.-27. helmikuuta 78 tykkiä,
kaikki aseet mukaan lukien liki 100 tykkiä. Rykmentin raskaiden tykkien määrä
oli yli viisinkertainen talvisotaan verrattuna, ja suorituskyky oleellisesti parem185
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pi. Helsingin ilmatorjunnan määrä suojattavan kohteen pinta-alaan verrattuna oli
parempi kuin Berliinissä, Lontoossa tai
Moskovassa. Tutkajohtoisten yksiköiden
osuus oli kuitenkin turhan pieni, ja yöhävittäjien puuttuminen oli ilmapuolustuksen suuri heikkous.
Ensimmäinen pommitus oli jonkinlainen yllätys siviiliväestölle, joka oli jo
turtunut satoihin ilmahälytyksiin. Hälytystä ei heti toteltu, mistä seurauksena oli
se, että lähes 80 % siviilitappioista syntyi
ensimmäisellä kerralla. Tappiot olivat kuitenkin vain 0,2 % väkiluvusta. Rakenteellisia tuhoja syntyi paljon, mutta kaupungin
rakennuskannasta vain 6 % tuhoutui tai
vaurioitui.
Raskas ilmatorjuntatykistö ampui torjunnassa yli 34 000 laukausta, viimeisen
pommituksen aikana jopa enemmän vuorokaudessa kuin kenttätykistö Talin-Ihan-
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talan suurtaisteluissa kesällä 1944. Kevyet
ilmatorjuntatykit ampuivat lähes 13 000
laukausta. Turhaan ei ammuttu, sillä tulosta syntyi. Viholliskoneiden pommikuormasta kohteeseen ei osunut 1. kerralla
95,3 %, 2. kerralla 97,0 % ja 3. kerralla
93, 5 %. Koko pommikuormasta yli 95 %
meni ohi. Osumien perusteella voidaan
laskea, että vain alle 100 pommikonetta (5 %) lensi torjunnan läpi. ADD:lle oli
käsketty yli 50 pistemaalia kantakaupungin alueella, mutta niihin osui vain vajaat
100 pommia. Huonosta tarkkuudesta kertoo sekin, että Neuvostoliiton suurlähetystö
tuhoutui täysin (ei ollut maaliluettelossa).
Mikä ratkaisi torjuntavoiton? Radiotiedustelun ja ”Raijojen” ansiosta yksikään
hyökkäys ei tullut yllätyksenä. Ilmavalvonta antoi varoituksen 6.2. jo 54 minuuttia,
16.2. jo 49 minuuttia ja 26.2. jo 1½ tuntia ennen hyökkäystä. Tutkien merkitys oli

5. Raskas Ilmatorjuntapatteri ampui sulkuja Taivaskalliolta.
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- ”Irja”-tulenjohtotutka
- Lambda-tulenjohtokone
- 6 kpl 88 mm:n RMB-tykkejä

aivan ratkaiseva.”Raijat” saivat ensimmäiset havainnot muodostelmista keskimäärin 75-115 kilometrin etäisyydeltä, joten
ennakkovaroitusaika oli riittävä. ”Irjalla” varustetut johtopatterit saivat maalit
seurantaan yli 20 kilometrin etäisyydeltä,
jolloin ehdittiin avata tuli äärikantamalta.
Johtopatterit ampuivat pääsääntöisesti seuranta-ammuntaa, ns. vieruspatterit ampuivat torjuntakeskuksen johdolla sulkuja.
Torjuntakeskus sai ”Irjojen” maalitiedot
(paikka, reitti, lentokorkeus), joiden avulla sulkuammunnan tarkkuus parani merkittävästi.
”Irjojen” merkitys torjunnassa näkyy
selvästi, sillä johtopatterit (4) ampuivat
46,5 % koko rykmentin laukausmäärästä ja niiden osuus tulitetuista maaleista
oli 69,9 %. Johtopatterit tulittivat itsenäi-

sesti sektorissaan olleita maaleja tutkan
avulla. Kun tutkamittaaja näki putkelta,
että kone pudottaa pomminsa tai kääntyy
pois, hän valitsi automaattisesti seuraavan
maalin. ADD:n koneet hyökkäsivät enimmäkseen harvassa jonomuodossa, jolloin
raskaat patterit ehtivät tulittaa melkein
jokaista konetta. Pahimmillaan tuli viisi
konetta minuutissa, harvemmillaan vain
yksi kone. Torjunta olisi voitu kyllästää
suuremmilla muodostelmilla, mutta se ei
onnistunut.
Ensimmäisen pommituksen jälkeen
saatiin Saksasta avuksi yksi yötorjuntakykyinen hävittäjälentue, jolla oli 12
Messerschmitt Bf 109 G-6 -konetta. Lentue tukeutui Malmin kentälle. Yötorjunta toteutettiin valonheittäjien valaisemiin
maaleihin. 16.-17. helmikuuta oli jotain
187
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ongelmia eikä saatu tuloksia, mutta viimeisen suurpommituksen aikana Luftwaffen hävittäjät ampuivat alas kaksi konetta,
joista toinen oli harvinainen nelimoottorinen Pe-8. Yhteistoiminnassa valonheittäjien kanssa oli vaikeuksia, mikä ei ollut
ihmekään, kun harjoitteluaikaa oli kovin
vähän.
ADD menetti venäläisten arkistotietojen mukaan (1999) 20 konetta taistelutappiona ja 10 ei-taistelutappioina, siis
30 konetta. Miehistötappiot olivat noin
sadan luokkaa. Nämä lukemat merkitsevät noin 1,5 % tappioita lentojen määrästä ja ehkä noin 5-7 % tappioita käytössä
olleesta konemäärästä. Edellisenä vuotena ADD:n tappiot lentojen määrästä olivat 1,5 %, joten tappiot Helsingin
pommituksissa olivat normaalia luokkaa.
Vaurioituneita koneita oli varmasti moninkertainen määrä. Torjuntavoittoa ei oikein
voi selittää vihollisen suurilla tappioilla,
koska ne eivät olleet tavanomaista suuremmat, ainakaan näiden lukujen valossa. Ainoa järkevä selitys on ilmatorjunnan
pelotusvaikutus, joka pakotti hyökkääjät pudottamaan pomminsa ennen aikojaan maalialueen ulkopuolelle. Melkein
jokaista konetta tulitettiin, joten pilotit
näkivät ja kokivat raskaan ilmatorjuntatykistön räjähtävät kranaatit edessään. 75-76
mm:n kranaateissa käytettiin valoilmiön
tehostamiseksi palavaa elektronmetallia,
valonheittäjien keilat häikäisivät, yöhävittäjät väijyivät pimeydessä, psykologinen
vaikutus oli melkoinen. Harva jonomuoto antoi mahdollisuuden pudottaa pommit
oman harkinnan mukaan, koska jälkipään
koneissa olleet valvojat (kontroller) eivät
kyenneet vahtimaan toimintaa. Kukaan ei
liioin uskaltanut kertoa esimiehille, miten
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homma oli hoidettu. Stalin sai tietää totuuden pommitusten epäonnistumisesta vasta
syksyllä 1944, jolloin hän suuttui ja alensi
ADD:n tavalliseksi ilma-armeijaksi.4
Päivähävittäjiä lisää, yöhävittäjiä
ei saatu
Suurpommitukset kiihdyttivät ilmapuolustuksen kalustohankintoja. Saksa oli
ainoa mahdollinen sotavarustuksen toimittaja, jolta tutkia, tykkejä ja hävittäjiä
oli saatavissa, mutta Saksan johto ”säännösteli” toimituksia aina strategisen tilanteen mukaan. Saksa oli hyvin tietoinen
Suomen rauhantunnusteluista, jolloin kaluston toimituksia aina jarrutettiin. Kaikkia Suomen tilauksia ei koskaan toteutettu, mutta jotain sentään saatiin.
Leningradin saartorenkaan murruttua
helmikuussa 1944 materiaalin toimituskieltoa lievennettiin. Sopimus 30 uuden
Messerschmitt Bf 109 G-6 -koneen toimituksesta tehtiin, ja suomalaiset lentäjät
toivat ensimmäiset 15 konetta Suomeen
23.-24.2.1944. Loput 15 konetta saatiin
maahan maaliskuussa.
Saksan tavarantoimitusrajoitukset alkoivat uudelleen keväällä, kun Suomi
neuvotteli salaisesti rauhanehdoista helmikuun suurpommitusten jälkeen. Neuvostoliiton kesäkuussa 1944 Kannaksella
aloittama suurhyökkäys muutti taas tilanteen, ja materiaalitoimitukset alkoivat
uudelleen. Korvauskoneina menetettyjen
tilalle saatiin 14 Messerschmitt Bf 109
G-6 -konetta 18.-19.6. ja uuden laivueen
kalustoksi 30 G-6-konetta 20.6.-2.7. välisenä aikana. Tämän jälkeen Suomeen tuli
vielä korvauskoneina 29 Messerschmittiä 2.7.-23.8. Presidentti Risto Rytin ja

von Ribbentropin tekemään toimitussopimukseen sisältyi myös yhden laivueen
(30 konetta) kalusto, mutta siitä ehdittiin
saada vain 10 konetta.
Hävittäjälentolaivue 30:n 2. lentue
Malmilla sai uudet Messerschmitt Bf 109
G-6 -koneet maaliskuussa 1944, ja kapteeni Veikko Karun johtama lentue Malmilla jatkoi tehtäväänsä Helsingin alueen
hävittäjätorjunnassa. Malmille tukeutunut
Luftwaffen hävittäjälentue osallistui keväällä myös päivätorjuntaan. Lentueen
päällikön, kapteeni Lewensin toimesta
ryhdyttiin suomalaisia ohjaajia kouluttamaan myös yölentotoiminnan salaisuuksiin. Teoriaopetusta saatiin, mutta käytännön koulutusta ei. Vihollisen lentotoiminta Helsingin seudulla oli helmikuun
pommitusten jälkeen varsin vähäistä. 2.
lentue piti valoisana kesäaikana kahta hävittäjää myös jatkuvassa yötorjuntavalmiudessa Malmin kentällä. Lentue poistui
Malmilta 19.-21.9.1944.
Saksa hyväksyi kesäkuussa 1944 suomalaisten huhtikuussa tekemän ilmavoien hankintaohjelman 1.4.1944-1.7.1945.

Ohjelman mukaan olisi varustettu seitsemän hävittäjälaivuetta uusilla Messerschmitt-koneilla. Tilauslistalla oli 242 konetta, joista uushankintana 150 ja korvauskoneina 92. Ohjelmaa ei ehditty toteuttaa.
Messerschmitt-kalusto paransi Suomen
hävittäjätorjunnan suorituskykyä merkittävästi. Mersu-ohjaajat saavuttivat kaikkiaan 663 ilmavoittoa. Hävittäjälentolaivue
24:n tilille tuli 300 voittoa ja se menetti
vain 14 omaa konetta. Ansioitunein Messerschmitt-pilotti oli lentomestari Ilmari
”Illu” Juutilainen 58:lla voitollaan.
Yöhävittäjähanke oli ilmavoimien teknisesti monimutkaisin ja kallein yritys
jatkosodan aikana. Siihen sisältyi 15 yöhävittäjää Bf 109 G-6/U-4, joiden ohjaajat
olivat kesällä 1944 Saksassa koulutuksessa. Koneita ei kuitenkaan saatu. Sen sijaan
pääosa tarvittavasta tutkakalustosta saatiin.
Syksyllä 1944 yöhävittäjien johtamisvalmius oli lähes olemassa, kun tutkat oli
asennettu paikoilleen, mutta koneet puuttuivat. On vahinko, että tärkeä teknillinen
kehitysvaihe jäi kesken.

Yöhävittäjien radioluotainhankinnat Saksasta 1944
TYYPPI
FuMG 40G FREYA LZ ”RAIJA”
FuSE 62 Würzburg D (T) ”IRJA”
FuSE 65 Würzburg Riese ”RIITTA”
FuG 202 Lichtenstein ”LIISA”

SAATU
KPL.
2
2
4
8

AIKA
20.-23.6.1944
10.3.1944
10.3.1944
10.3.1944

HUOM
FuSE 80
Vaillinaisia
FuMG 39 D (T)
Vaillinaisia
Ei käytössä
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Ilmatorjunta sai lisää aseita,
ei tutkia
Ilmavoimien esikunnan ilmatorjuntaosasto teki toukokuussa 1944 esityksen uusien
88 mm:n tykkien (8,8 cm Flak 41) hankkimiseksi Saksasta. Niillä oli tarkoitus
korvata järeät (105-128 mm) tykit, joita
Saksasta ei luvattu. Tilaus sisälsi seitsemän 6-tykkistä patteria ja lisäksi kuuden
vanhanmallisen (m/37) 88-patterin tilalle 36 kpl uusia tykkejä. Uusien 88 mm:n
tykkien kokonaistarve oli 108 kpl. Tilauslistassa oli myös 94 kpl 3-6 metrin etäisyydenmittareita. Lisäksi aselajin johto
piti tärkeänä saada suunnitelman mukaisesti 49 kpl lisää FuSE 62 -radioluotaimia
(”Irja”). Tavoitteena oli saada ”Irjat” (55
kpl) kaikille raskaille pattereille. Suunnitelmissa oli myös 52 kpl ”Irjan” välitysjärjestelmiä. Aikataulu tosin näytti siltä,
että kalusto saataisiin vasta seuraavan
vuoden puolella. Sodan loppumisesta ei
vielä ollut viitteitä. Nämä hankinnat eivät
toteutuneet.
Toukokuun alussa 1944 Ilmatorjuntarykmentti 1 sai käyttöön 21 kpl kotimaisia
ilmatorjuntakonekiväärejä (7,62 It.Kk/3140 VKT). Ne annettiin raskaille pattereille
lähitorjuntaa varten, minkä lisäksi 1. ja 2.
Ilmatorjuntakonekiväärijoukkueen venäläiset ”urkukonekiväärit” vaihdettiin uusiin. Kesällä saatiin käyttöön myös panssarintorjuntakivääristä muunnettuja ilmatorjunta-aseita (20 It.Kiv/39-44), konstruktio todettiin melko huonoksi ilma-ammunnassa.
Kesäkuussa 1944 tilattiin seitsemän
kappaletta 20 mm:n 4-putkisia Flakvierling-tykkejä, joita oli suunnitelmissa 20
kpl; niitä ei saatu, mutta tilalle saatiin
kuusi 20-millistä BSW-tykkiä. Heinäkuus190
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sa ylipäällikkö hyväksyi hankinnan, johon
kuului 86 kpl Rheinmetallin 37 mm:n ilmatorjuntatykkejä (3,7 cm Flak 37) ampumatarvikkeineen (300 000 kpl). Tykkejä
saatiin vain neljä ja ne luovutettiin Ilmatorjuntarykmentti 1:n käyttöön. Helmikuussa
tilatuista Malsi-muuntimista saatiin helmikuussa 6 kpl, kesäkuussa 6 kpl ja heinäkuussa 6 kpl. On vahinko, ettei näitä
laitteita ollut käytössä jo helmikuussa, sillä
niiden avulla vieruspatteritkin olisivat voineet suorittaa seuranta-ammuntaa.
Kesällä 1944 Suomi sai Saksasta lisää
88 mm:n tykkejä (72 kpl), tosin kiinteillä laveteilla. Tulenjohtokoneena ei ollut
hieno Lambda, vaan aputulenjohtokone Delta. Kalustosta voitiin muodostaa 12
uutta raskasta ilmatorjuntapatteria, joista
kuusi sijoitettiin Helsinkiin. Niillä voitiin
korvata osa täysin vanhentuneesta tykkikalustosta. It.R 1 sai ensimmäisen erän uutta
kalustoa (24 tykkiä) 6. heinäkuuta ja toisen erän (12 tykkiä) 16. heinäkuuta. Koulutuspattereista muodostettiin 22.7. kuusi
uutta 88 mm:n patteria. Tuliasemista kaksi
(suurpatteri) oli Kaivopuistossa, yksi Lauttasaaressa, yksi Santahaminassa (Eteläkärki), yksi Degerössä ja yksi Kalastajatorpan
maastossa. Suunnitelmissa oli pattereiden
varustaminen myös ”Irjoilla”, mutta hankinnat eivät ehtineet tuottaa tulosta, kun
sota Suomen osalta päättyi.
Radioluotainten hankkimisesta huolimatta tarvittiin edelleen valonheittimiäkin. Niiden tarpeellisuus myös
yöhävittäjien toiminnan tukemisessa oli
tullut suurpommituksissa selväksi. 150
cm:n valonheittimiä hankittiin vuonna
1944 lisää pieni määrä (8 kpl) kotimaasta
ja erittäin suuri määrä (144 kpl) Saksasta.
Samalla hankittiin myös lisää kuulosuuntimia (114 kpl). Asiantuntijana toimi

kapteeni K.H. Pentti. It.R 1:n valonheitinpatteristo ryhtyi maaliskuun lopussa ottamaan vastaan saksalaista kalustoa, johon
kuului 64 valonheitintä, 32 kuulosuunninta ja 64 voimalaitetta sekä neljän saksalaisen valonheitinpatterin yksikkökohtaiset
ajolaitteet, varusteet ja välineet. Syksyllä
1944 olisi ”valaistu yötorjunta” hävittäjilläkin ollut paremmin mahdollista.
Jatkosodan päättyessä Helsingin ilmapuolustus oli paremmassa iskussa kuin
koskaan aikaisemmin. Kaupungin suojana
oli 18 raskasta ilmatorjuntapatteria, joista yhdeksän oli moderneja RMB-pattereita
(54 tykkiä). Tulen ulottuvuutta eteläsektorilla olisi voitu parantaa sijoittamalla 88
mm:n pattereita Suomenlinnaan ja Isosaareen, mutta näin ei tehty. Hävittäjäkalusto
oli uutta. Heikkouksia olivat tulenjohtotutkien vähäinen määrä ja yöhävittäjien puuttuminen. Korkeatorjuntakyky oli rajoitettu,
88 It.K/37:n tehokas torjuntakorkeus oli
kuusi kilometriä. Strategisten pommikoneiden korkeapommitusten torjuntaan suorituskyky ei olisi riittänyt.

lustuksen pysymisen ajan tasalla. Tämä
näkyi erityisesti pääkaupungin puolustuksessa, sitä ei olisi kyetty enää kunnolla
suojaamaan. Kesti kauan, ennen kuin tilanne parani edes jonkin verran.5
Pääkaupunkia ei kyetty suojaamaan
Pääkaupungin uhkana olivat suurpommitukset, joista maailmansota oli jo antanut
esimerkkejä. Raskaiden pommikoneiden
suuri nopeus ja lentokorkeus aiheuttivat
tilanteen, jossa raskaan ilmatorjuntatykistön ulottuvuus ei enää riittänyt hyökkäysten torjumiseen. Helsingin kohdalla
ongelmaa korosti vaikeus ryhmittää yksiköitä ulommaksi meren suuntaan. Baltian
alue oli taas Neuvostoliiton ilmavoimien
tukialuetta. Atomipommittajien käyttöönotto vain pahensi uhkaa.

KYLMÄ SOTA – ILMAPUOLUSTUS
VAIKEUKSISSA
Toisen maailmansodan jälkeen ei saatukaan pysyvää rauhaa, vaan suurvaltojen
hegemoniariitojen seurauksena alkoi ns.
kylmä sota. Suomi oli blokkien välimaastossa hankalassa tilanteessa. Ilmauhkakuva olisi edellyttänyt ilmapuolustuksen
uudistamista, kuten esimerkiksi Ruotsissa tapahtui, mutta sotakorvausten maksaminen ja jälleenrakennus vei kaikki rahat.
Pariisin rauhansopimus rajoitti hävittäjien määrän 60:een ja kielsi ilmatorjuntaohjusten hankkimisen, mikä esti ilmapuo-

Ilmauhka Suomen ilmatilassa 1950- ja 1960luvuilla.
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Ilmatorjuntarykmentti 1 vastasi edelleen
pääkaupungin ilmapuolustuksesta. Käytössä oli sama kalusto kuin ennenkin.
Vanhimmista tykkimalleista luovuttiin
pian sodan jälkeen, mutta uusimmat 88
mm:n RMB-patterit pysyivät operatiivisessa käytössä aina 1970-luvun alkuun
saakka, kun mitään muutakaan ei ollut.
Helsingin ilmapuolustus oli niiden varassa 30 vuotta! Saksalaiset tulenjohtotutkat
(”Irja”) jouduttiin poistamaan käytöstä jo
1950-luvulla, kun niihin ei enää saatu varaosia. Ilmatorjunnan järjestelytoimikunta totesi joulukuussa 1950 raportissaan,
että keskitorjuntakyky oli heikko, korkeatorjuntakykyä (yli 7000 m) ei ollut ollenkaan ja tutkat puuttuivat. Valonheittimet
olivat kunnossa, mutta kuulosuuntimet
kelvottomia. Asetyyppejä oli käytössä 40,
mutta asemäärästä vain 53 % oli ”käyttökelpoisia paremman puutteessa.” Suorituskyky oli heikko suhteessa uhkaan.
Ilmavoimissa tilanne oli huonompi.
Rauhansopimuksen rajoitus aiheutti suuren konekaluston romutusaallon, jolloin
ainoaksi hävittäjäksi jäi uusin tyyppi Messerschmitt 109 G (MT). Varaosien puute
aiheutti ongelmia ja supisti konemäärää,
onnettomuuksia sattui. Lentorykmenttien komentajat esittivät jo syksyllä 1949
koneiden panemista lentokieltoon. Hävittäjätorjuntaa ei enää vuosikymmeneen
ollut ollenkaan! Saksalaiset ilmavalvontatutkat (”Raija”) säilyivät koulutuskäytössä vuoteen 1955 saakka, jolloin ne
romutettiin, ei edes museokappaletta jäänyt jäljelle. Tämä merkitsi sitä, ettei sodan
jälkeen ollut pitkään aikaan kykyä edes
valvoa omaa ilmatilaa. Sitä rikottiinkin
usein kylmän sodan alkuvuosina.6
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Kehitysaskelia 1950- ja 1960-luvuilla
Ilmatilan valvonta parani, kun kotimaisen
kehityksen tuloksena saatiin vuonna 1953
käyttöön 10 kpl VRRVI-tutkia, joista yhdeksän oli kiinteitä ja kolme liikkuvaa.
Niitä täydennettiin vuonna 1957 VRRVYkorkeudenmittaustutkilla (10 kpl). Niiden
avulla voitiin aloittaa myös ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmän kehitystyö.7
Ongelmana kuitenkin oli, että tutkavalvonta ei ulottunut yli 12 000 metrin korkeuteen. Eikä ollut torjuntahävittäjiäkään.
Lentokaluston osalta tapahtui merkittävä teknillinen kehitysaskel, kun
ilmavoimiin hankittiin yhdeksän Vampire-suihkuharjoituskonetta vuosina 19551956. Seuraava askel oli englantilaisten
Folland Gnat -torjuntahävittäjien (13 kpl)
hankkiminen vuosina 1958-1960. Tämä
merkitsi jonkin tasoista torjuntakykyä,
joskin konetyypin suorituskyky oli vaatimaton ja pieni konemäärä rajoitti toimintaa. Suihkukonekausi kuitenkin alkoi.
Ilmatorjuntatykistön tilanne ei 1950luvulla parantunut nimeksikään. Tutkimustyötä ja aloitteita tehtiin, mutta tuloksia ei saatu. Ainoa teknillinen edistysaskel oli uusien englantilaisten tulenjohtotutkien (5 kpl VRRTI ”Severi”) hankinta
vuonna 1956. Näillä suhteellisen moderneilla tutkilla voitiin korvata saksalainen
kalusto ja aloittaa tutka-alan koulutus.
Vasta yli 15 vuotta jatkosodan päättymisen jälkeen alkoi 1960-luvulla ilmapuolustuksen kehityksessä parempi vaihe.
Ilmatorjuntatykistölle hankittiin uutta
kalustoa, josta teknillisesti merkittävin oli
35 mm:n automaattijaos. Niitä tosin saatiin vain kahdeksan, joten yksiköiden operatiivinen merkitys oli rajallinen. Niiden
käyttöönotto kuitenkin paransi Helsingin

ilmapuolustuksen keski- ja yötorjuntakykyä, mutta ei korvannut raskaita pattereita.
Teknillistä kehitystä edustivat myös moottorisuunnatut 30 ja 40 mm:n tykit, mutta
niitäkin oli vähän. Maalinosoitustutkien
(AN/TPS-1E) hankinta paransi ilmatorjuntayksiköiden ennakkovaroituskykyä,
vaikkakin niiden mittauskyvyssä oli heikkouksia.
Ei ilmatorjuntaohjuksia,
tilalle hävittäjiä
Pariisin rauhansopimus kielsi ohjusten
hankkimisen, mikä haittasi pahasti sekä
ilma- että hävittäjätorjunnan kehittämistä. Ohjukset tulivat muualla käyttöön jo
1950-luvulla, ensimmäiset ilmatorjuntaohjukset Yhdysvalloissa 1954 (Nike
Ajax) ja Neuvostoliitossa 1955 (S-25).
Useimmat Euroopan maat hankkivat ohjuksia pääkaupunkiensa suojaksi 1950ja 1960-luvun vaihteessa, puolueettomat maat Ruotsi (1958) ja Sveitsi (1961)
hankkivat pitkän kantaman ohjuksia
(Bloodhound) Isosta-Britanniasta. Myös
Suomessa yritettiin olla ajan tasalla.8
Ilmatorjuntaohjushankinta oli vireillä
samaan aikaan, kun pyrittiin poistamaan
Pariisin rauhansopimuksen rajoitukset.
Neuvostoliiton kanssa solmittiin jo
1.2.1962 alustava sopimus kolmen
SA-75M-ohjuspatterin (SA-2) ostamisesta, mutta Yhdysvaltojen vastustuksen
takia presidentti Urho Kekkonen keskeytti hankkeen heinäkuussa 1962. Puolustusvoimien johto ehdotti kompromissina ohjusten hankkimista myös Isosta-Britanniasta, mitä ulkoministeriö puolsi, mutta
ehdotusta ei edes harkittu. Tärkeää asiaa
ei käsitelty myöskään puolustusneuvostossa. Ylipäällikön näkemys asiasta oli

aika sarkastinen: ”Asiahan on niin, että
muutamilla lentokoneohjuksilla ja kolmella ohjuspatterilla ei ole muuta kuin
psykologinen merkitys, sodassakin, ja
rauhan aikana niiden osto ja omistaminen
on tietenkin vain viihdytystoimintaa!”9
Vaikuttaa siltä, että ylipäällikkö oli
seurannut huonosti kansainvälistä kehitystä ilmapuolustuksen sektorilla. Olihan tällä samalla ohjustyypillä ammuttu
1.5.1960 alas amerikkalainen vakoilukone
U-2 Neuvostoliiton alueella, ja muitakin
Kiinassa. Puolustusvoimain komentaja,
jalkaväenkenraali Sakari Simelius pahoitti mielensä, kun ylipäällikkö esti puolustusvoimia suorittamasta päätehtäväänsä.
Pariisin rauhansopimuksen ohjusartikla
poistettiin tammikuussa 1963, minkä jälkeen ilmatorjuntaohjuksia olisi ollut tarjolla myös Yhdysvalloista. Se oli myöhäistä,
juna meni jo. Seurauksena oli, että pääkaupunki jäi edelleen lähes 20 vuoden ajaksi
ilman asiallista ilmapuolustusta.
Ilmavoimien kannalta ohjushankinnan peruuntuminen oli kuitenkin onnenpotku, sillä säästynyt rahoitus voitiin
kohdentaa hävittäjähankintaan. Länsimainen konetyyppi, kuten Mirage III, olisi
kiinnostanut ilmavoimia, mutta hankinta
lännestä ei ehkä olisi onnistunut. Neuvostoliitto suostui myymään Suomen ilmavoimille MiG-21 F -hävittäjiä, jotka yltivät
kaksinkertaiseen äänennopeuteen ja olivat maailman parhaita hyvän sään hävittäjiä. Suomi oli ensimmäisiä neuvostoblokin
ulkopuolisia maita, joka sai uuden konetyypin käyttöön. Ensimmäiset koneet (10)
saatiin Rissalaan huhtikuussa 1963, loput
marraskuussa. Koneet oli myös varustettu
lämpöhakuisilla lyhyen kantaman ilmataisteluohjuksilla. Hävittäjätorjunnassa siirryttiin aivan uudelle tasolle ja myös ohjus193
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kauteen. Myös korkealla tapahtuvien ylilentojen estäminen oli nyt mahdollista.
Pääkaupungin ilmapuolustuksen ongelmaa ei uusilla koneilla kuitenkaan ratkaistu pienen konemäärän ja joka sään torjuntakyvyn puuttumisen takia.
Ilmatilan valvontakyky parani 1970luvun alkuun mennessä, kun ilmavoimien
suurkantamatutkahankinta ja viestikeskukset (pääjohtokeskukset) saatiin valmiiksi.
Nyt pystyttiin valvomaan koko ilmatilaa
myös korkealla. Tämä taas teki mahdolliseksi hävittäjätorjunnan johtamisen. 1970luvun alussa käytössä oli yli 50 erilaista
tutkaa.
Hävittäjätorjunnan suorituskyky ja
kapasiteetti paranivat merkittävästi, kun
Ruotsista hankittiin 1970-luvun alussa
Saab J 35 Draken -hävittäjiä. Ensin vuokrattiin vuonna 1972 koulutustarkoitukseen
kuusi konetta, kunnes vuonna 1974 saatiin
käyttöön ensimmäiset Suomessa kootut
koneet (12). Koneita ostettiin myöhemmin
lisää, jolloin kokonaismäärä oli 48. Draken-hävittäjä soveltui oman tutkan ansiosta
torjuntatehtäviin myös pilvessä ja pimeällä, mikä oli merkittävä etu. Aseistuksena
olivat lämpöhakuiset Sidewinder-ohjukset.
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Vuosina 1978-1980 ostettiin Neuvostoliitosta vanhan kaluston tilalle 20 kpl uudempia MiG-21bis -hävittäjiä ja vuosina
1985-1986 vielä kuusi tiedustelulaivueen
käyttöön. Konetyyppi soveltui joka sään
torjuntaan ja voitiin varustaa myös tutkaohjuksilla. Draken- ja MiG-21bis -kalusto oli käytössä kylmän sodan päättyessä.
Ilmatorjuntaohjuksia
pääkaupungin suojaksi
Vietnamin ja Lähi-idän sotien kokemukset osoittivat, millainen ilmauhka kohdistui kaupunkeihin ja mikä merkitys oli ilmatorjuntaohjuksilla uhkan torjumisessa.
Suomen ilmatorjunnan johto teki maaliskuussa 1975 esityksen vanhentuneen sotavarustuksen poistamisesta käytöstä, listassa oli 18 raskaan ilmatorjuntapatterin
kalusto, josta 9 oli ollut Helsingissä. Varusmieskoulutus kalustolla oli lopetettu jo
aikoja sitten, viimeinen 88-millisen patterin kertausharjoitus järjestettiin Santahaminassa vuonna 1969.
88-millisten tykkien poistuma pyrittiin
osittain korvaamaan hankkimalla vuosina
1973-1974 Neuvostoliitosta 57 mm:n automaattijaoksia, joihin kuului neljä
S-60 -tykkiä ja tutkalla
varustettu
RPK-1M1 -tulenjohtolaite. Järjestelmällä oli joka
sään torjuntakyky
tehokkaan kantaman ollessa 6000
metriä. Helsinkiä
suojaamassa oli
nyt kuusi 35 mm:n

Saab J 35 Draken paransi hävittäjätorjunnan suorituskykyä 1970-luvulla.
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ja kuusi 57 mm:n automaatti-ilmatorjuntapatteria, joiden ulottuvuus ei kuitenkaan
riittänyt korkeatorjuntaan eikä täsmäaseidenkaan torjuntaan. Ilmatorjuntarykmentti 1:n raskaiden pattereiden yhteinen torjunta-ala syksyllä 1944 oli ollut
yli 3000 neliökilometriä, mutta mainittujen automaattipattereiden torjunta-ala oli
vain 1000 neliökilometriä. Pääkaupunki
oli suojattu huonommin kuin 30 vuotta aikaisemmin!
Keskustelut ohjushankinnasta käynnistyivät syksyllä 1973, kun puolustusvoimain komentaja, kenraali K.O. Leinonen,
vieraili Neuvostoliitossa. Leinonen teki
presidentti Kekkoselle esityksen neuvottelujen aloittamisesta. Uusi puolustusvoi-

main komentaja, kenraali Lauri Sutela, sai
ylipäälliköltä luvan selvittää ilmatorjuntaohjusten hankintamahdollisuudet. Kekkoselle oli ehkä jo tässä vaiheessa selvinnyt,
etteivät ohjukset olleetkaan pelkkiä ”viihdytysvälineitä.” Taustalla vaikutti sekin,
että Neuvostoliitto juuri näihin aikoihin
painosti Suomea YYA-neuvotteluilla. On
paradoksaalista, että ulkovallan piti painostaa Suomea parantamaan ilmapuolustustaan. Sotilasjohtohan sen ymmärsi itsekin.
Hanke etenikin nopeasti. Sotilasvaltuuskunta tutustui kesäkuussa 1974
Neuvostoliitossa tarjolla olleisiin ohjustyyppeihin (SA-2, SA-3, SA-6, SA-7).
Tulokset esiteltiin presidentille, jolle suositettiin SA-7:n (Strela-2M) hankkimis-

Puolustusneuvosto tutustumassa ItOhj 79 -valmiuspatteriin Santahaminassa 28.5.1990.
(Kuva: Puolustusvoimat/Raimo Lahtiperä)
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ta joukkojen lähitorjuntaan ja SA-3:n
(S-125M1) hankkimista pääkaupungin
suojaksi. Prosessi jatkui, mutta vasta toisen parlamentaarisen puolustuskomitean (II PPK) suositus 3.6.1976 vauhditti
hankintaa. Tämän jälkeen ylipäällikkökin näytti hankkeelle vihreätä valoa, ja
sotilaat panivat toimeksi. Kantahenkilökunnan järjestelmäkoulutus tapahtui Neuvostoliitossa, ja olkapääohjukset saatiin
käyttöön vuonna 1978 ja aluetorjuntaohjukset vuonna 1979. Vasta 1980-luvun
alussa saatiin pääkaupungin ilmapuolustus vaatimusten tasalle – onneksi ei sitä
ennen jouduttu kriisiin.
Ohjusjärjestelmä S-125M1 ”Petshora” (Suomessa ItOhj 79) oli hankintahetkellä Neuvostoliiton ja maailman uusin
luokassaan, mutta teknillisesti se oli verrattain monimutkainen ja vaativa. Taktillisena haittana oli huono liikuteltavuus
ja suppea ryhmitys. Torjuntaulottuvuus
oli kuitenkin kohdesuojaukseen riittävä:
kalteva etäisyys 25 km, torjuntakorkeus
18 km. Tämä riitti silloin tavanomaisten
pommitusten ja täsmäasehyökkäysten torjumiseen. Kolmen ohjuspatterin yhteinen
torjunta-ala oli 6000 neliökilometriä. Kylmän sodan aikana pidettiin tarpeellisena
sijoittaa yksi ohjuspatteri valmiusyksiköksi Santahaminaan, toisen ohjuspatterin
kalusto oli valmiina Miessaaressa. Ohjuspatterien tuliasemat suojattiin automaattipattereilla. Yhtä yksikköä pidettiin
koulutuskäytössä Hyrylässä. Tämä oli
tilanne kylmän sodan päättyessä 1990luvun alussa.

196

Helsingin ilmapuolustus kuumassa ja kylmässä sodassa

Lopuksi
Ilmapuolustus ei koskaan voi olla liian
hyvä. Pääkaupungin ilmapuolustus sai
kuitenkin torjuntavoiton sekä talvi- että
jatkosodassa. On ironista, että pääkaupungin ilmapuolustus oli vasta jatkosodan
päättyessä parempi kuin silloin, kun sitä
aiemmin tarvittiin. Sodan jälkeen Helsingin ilmapuolustus ei yli kolmeen vuosikymmeneen ollut ajan tasalla. On ironista, että ilmapuolustus saatiin parhaaseen
kuntoon vasta, kun kylmä sota oli ohi. Ilmatorjuntaan saatiin 1990-luvun alussa
kohdetorjuntaohjukset (Crotale NG), joilla kyettiin torjumaan täsmäasehyökkäykset. Ilmatorjunnan taistelunjohtojärjestelmäkin tuli kuntoon vasta silloin. Modernin Buk-M1-ohjusjärjestelmän hankinta
(1996) paransi suorituskykyä myös eräiden ballististen maalien torjuntaa ajatellen. F/A-18 Hornet -hävittäjien hankinta
puolestaan siirsi hävittäjätorjunnan suorituskyvyn uudelle tasolle. Historian opetus on, että jos ilmapuolustuksen teknillistä suorituskykyä ei kehitetä jatkuvasti, ollaan alakynnessä silloin, kun
kykyä tarvitaan.
Lähteenä on käytetty kirjoittajan teosta ”Ilmavaara! Helsingin ilmapuolustus 1917-1944”. Porvoo 2013. Kirjassa
on lähdeviitteet ja -luettelo.
2
Lähteenä Ahti Lappi – Perttu Peitsara: ”Salainen ase ilmapuolustuksessa. Tutkat toisessa maailmansodassa.”
Porvoo 2012. Kirjassa on lähdeviitteet ja -luettelo.
3
Helsingin suurpommituksista on julkaistu edellisten lisäksi useita kirjoja, joista voidaan mainita seuraavat: Jukka
L. Mäkelä: ”Helsinki liekeissä.” Porvoo 1967. Aake Pesonen: ”Tuli-iskuja taivaalle.” Hämeenlinna 1982. Atso Haapanen: ”Kohtalon yöt.” Hämeenlinna 2004. Antero Raevuori: ”Hävittäkää Helsinki!” Keuruu 2014.
4
ADD:n entinen lentäjä, kenraalieversti V. Reshetnikov vahvisti tämän tiedon kirjoittajan haastattelussa 27.8.2004.
5
Lähteenä on käytetty MPKK:n Sotahistorian laitoksen julkaisemaa teosta ”Suomen puolustusvoimat 1944-1974.
Puolustusvoimien rauhan ajan historia, osa 2.” WSOY 2006. Ilmavoimien osuuden on kirjoittanut Vilho Lukkarinen,
ilmatorjunnan osuuden Ahti Lappi.
6
Tietoja kylmän sodan aikaisista ilmasotatapahtumista löytyy mm. kirjoittajan teoksesta ”Ilmatorjunta kylmässä
sodassa.” Jyväskylä 2003.
7
Ilmapuolustuksen johtamis-, tutka- ja viestialan kehitystä on tarkasteltu kirjassa Martti Lehto: ”Ilmapuolustuksen
viestihistoria 1918-2012”. Hämeenlinna 2012.
8
Päälähteenä on käytetty kirjoittajan teosta ”Ilmatorjuntaohjukset Suomen puolustuksessa.” Jyväskylä 2009.
9
Lainaus kirjasta Juhani Suomi (toim.): Urho Kekkosen päiväkirjat I, 1958-62. Keuruu 2001.
1
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Kehittyvä Ilmatorjuntamuseo

≡≡ filosofian lisensiaatti liisa koskelainen

Ilmatorjuntamuseon tehtävänä on tallentaa, tuoda esille ja lisätä tietoa
suomalaisesta sotilasperinteestä ilmatorjunnan näkökulmasta. Aselajimuseoiden merkitys perinteiden tallentamisessa on korostunut. Se koskee
myös Ilmatorjuntamuseota. Rauhanajan koulutusjärjestelmästä ovat poistuneet itsenäiset ilmatorjunnan koulutusjoukko-osastot ja museon tehtävä aiempien sukupolvien perinteiden säilymisessä on entistä tärkeämpi.
Ilmatorjuntamuseon näyttelyiden tavoitteena on liittää ilmatorjunnan historia laajempaan kontekstiin osaksi Suomen puolustusvoimien kehityksen
historiaa. Tavoitteena on tuoda historiasta esille myös ihminen organisaatioiden historian rinnalle.
Ilmatorjuntamuseo on kansainvälisestikin ainutlaatuinen laajan ilmatorjuntakalustonsa myötä. Samalla museolla on mahdollisuus profiloitua
myös paikallisen vuosisatoja vanhan sotilasperinteen tuntijana. Ilmatorjuntamuseo luo oman omaleimaisen lisänsä Tuusulan ja koko Suomen
rikkaaseen kulttuuriantiin.

Kehittyvä Ilmatorjuntamuseo

Ilmatorjuntamuseon historia ja talkootyön voima

I

lmatorjuntamuseon historia on mielenkiintoinen ja se on osoitus ilmatorjuntamiesten osoittamasta ylpeydestä
omaa aselajiaan ja sen perinteitä kohtaan.
Museo sai alkunsa, kun sota-ajan kalusto vanhentui ja jäi pois koulutuskäytöstä.
Kaukonäköiset ilmatorjuntamiehet
havahtuivat niiden rapistumiseen ja ymmärsivät, että osa aselajin ja samalla myös
Suomen sotalaitoksen historiaa oli häviämässä ja jäämässä historian hämärään.
Aselajin perinteitä haluttiin kunnioittaa ja
pelastaa ilmatorjunnan historia myös tuleville sukupolville. Se johti vähitellen Ilmatorjuntamuseon perustamiseen Santahaminassa vuonna 1961. Samaan aikaan
sotilasperinteiden tallentamiseen havahduttiin myös laajemmin puolustusvoimissa ja Suomeen perustettiin useita aselajimuseoita.
Santahaminaan kerättiin ilmatorjuntaan
liittyvää kalustoa aktiivisesti ja tätä kokoelmaa esiteltiin aluksi vain puolustusvoimien sisäisesti varusmiesryhmille ja uusille
ilmatorjuntamiehille, eikä se ollut avoinna
suurelle yleisölle. Kun ilmatorjuntajoukot
muuttivat Hyrylään, siirtyi museokokoelma myöhemmin perässä. Hyrylästä etsittiin
museolle sopivaa tilaa. Kun varuskunta-alueella sijaitseva vuonna 1721 rakennettu vanha sotilasvirkatalo ns. kapteenin
puustelli poistui asuinkäytöstä, esitettiin
Ilmatorjuntamuseon perustamista tähän
arvokkaaseen rakennukseen, joka itsessään on arvokas muistomerkki ruotuväkiajan sotilashistoriasta Ruotsin vallan ajalta.

Ilmatorjuntamuseon avajaisia vietettiin
Hyrylässä marraskuussa 1968 ja samalla kokoelma avattiin ensimmäisen kerran
myös suurelle yleisölle. Puustellin ympäröivä piha-alue aidattiin ja raskas kalusto sijoitettiin ulos. Ulkoalueella sijaitsevalle kalustolle suunniteltiin uuden talon
rakentamista vanhan viereen, mutta rakentaminen siirtyi taloudellisten syiden
vuoksi.
Ahkeran varainkeruun ja talkootyön
voimin valmistui ensimmäinen Helsinkihalliksi nimetty museohalli vuonna 1996.
Tähän halliin sijoitettiin sota-ajan kalusto. Toinen iso rakennusurakka Tuusula-halli valmistui vuonna 2005. Tämän lisäksi
rakennettiin palvelukeskus, jossa sijaitsee
museokahvila ja -myymälä sekä saniteettitilat.
Ilmatorjuntamuseon historiassa kiteytyy vapaaehtoistyön voima. Yhdessä tekemällä ja visioimalla saadaan paljon aikaan,
kun tavoitteet pidetään korkealla. Hallihankkeet vaativat suunnattomasti työtä,
hikeä ja ponnisteluja ja ansaitsevat hatunnoston jälkipolvilta. Nyt Ilmatorjuntamuseo on jälleen murrosvaiheessa, kun
museoverkkoa ollaan tiivistämässä. Vuonna 2017 juhlitaan Suomen 100-vuotista
historiaa. Sotilasperinteet ja sotahistoria
ovat osa Suomen identiteettiä. Ilmatorjuntamuseo on osa tätä pitkää perinnettä ja
turvaa omalta osaltaan toiminnallaan myös
maanpuolustushengen säilymistä.

Museohallien rakentaminen on ollut iso urakka, jossa on vaadittu runsaasti talkootyövoimaa ja ponnistuksia varainhankinnassa. Tuusula-hallin lattiaa on raudoittamassa Seppo Lehto, joka on nykyisin
Ilmatorjuntasäätiön hallituksen jäsen. (Kuva: Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).
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Näyttelykiireitä vuonna 2014
– 70 vuotta Helsingin ilmatorjuntavoitosta
Vuosi 2014 on ollut Ilmatorjuntamuseolla poikkeuksellisen vilkas ja kiireinen.
Talkootyö on jälleen ollut merkittävässä
osassa, kun erilaisten tapahtumien avulla on tuotu esiin 70 vuoden takaista ilmatorjuntavoittoa Helsingissä. Vuoden
2012 alusta alkaen oli Ilmatorjuntasäätiön
aloitteesta muodostetun järjestelytoimikunnan johdolla valmisteltu isoa Kolmen
yön ihme -näyttelyä Helsingin suurpommituksista helmikuussa 1944 ja ilmatorjunnan torjuntavoitosta.

Kehittyvä Ilmatorjuntamuseo

Järjestelytoimikuntaan kuului mm. Ilmatorjuntamuseon, Helsingin kaupungin, Ilmatorjuntasäätiön, Ilmatorjuntayhdistyksen, Helsingin reserviupseeripiirin
ilmatorjuntakerhon, Helsingin Ilmatorjuntakillan ja Ilmavoimien Viestikillan, pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien edustajia. Suomen Sotahistoriallien seura antoi
asiantuntija-apua.
Näyttelyesineistön valmistus ja varsinainen näyttely toteutettiin useiden eri
tahojen ja alojen ammattilaisten yhteistyönä. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana
toiminut Esa Kelloniemi nimettiin projektin puolivälissä myös museon johtajaksi.
Ilmatorjuntamuseo oli yhtenä osallisena

Sanomatalon valokuvanäyttely valokuvien ripustamisen jälkeen ennen avajaisia. Valokuvanäyttely
ja sen yhteydessä Mediatorilla esitetty ohjelma Helsingin ilmatorjuntavoitosta 1944 keräsi päivittäin
runsaasti katsojia. (Kuva: Liisa Koskelainen, Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).
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työryhmässä sen perustamisesta alkaen.
Järjestelytöiden tahdin kiristyessä ennen
avajaisia oli näyttelyn toteutuksessa mukana lopulta koko museon palkattu henkilöstö sekä useat vapaaehtoistyöntekijät.
Ennen Helsingin kaupungin talon
Virka Galleriassa helmikuun 20. päivä
2014 pidettyjä juhlallisia avajaisia toteutettiin yhdessä Iltasanomien kanssa nopeassa
aikataulussa myös valokuvanäyttely Sanomatalossa, joka kahden viikon ajan edelsi ja osaltaan mainosti varsinaista Kolmen
yön ihme -näyttelyä. Keskustaan vietiin
valokuvasuurennoksia Helsingin suurpommituksista ja ilmatorjunnasta helmikuussa 1944 sekä 1000 kg lentopommi museon
kokoelmista.
Valokuvanäyttelyn suosio yllätti kaikki. Tarkkoja kävijämääriä ei ole tiedossa,
sillä valokuvanäyttely sijaitsi vilkkaasti kuljetulla reitillä Sanomatalossa ja se
oli vapaasti ohikulkijoiden katsottavissa.
Avajaisissa Sanomatalon Mediatori pullisteli väenpaljoutta. Avajaisiin oli kutsuttu Helsingin ilmatorjunnan veteraaneja
kertomaan kokemuksistaan. Paikalla oli
Helsingin ilmapuolustuksen torjuntakeskuksessa ”Tornissa” palvellut Heikki A.
Reenpää, joka ainoana ”Tornissa” palvelleista upseereista on vielä keskuudessamme kertomassa torjuntataistelun
johtotehtävistä.
Lasse Kalervo kertoi kokemuksistaan
Berliinissä, jonne hänet lähetettiin vuonna 1943 nuorena 21-vuotiaana ilmatorjuntaupseerina kouluttautumaan uuden
salaisen aseen tutkan käyttöön. Tutkat
olivat merkittävässä asemassa Helsingin ilmatorjuntavoiton onnistumisessa.
Olavi Lumes palveli suurpommitusten
aikana radistina Käpy-patterissa ja Kristina Eravuo, joka kesällä 1944 kouluttautui

valonheitinlotaksi, kertoi pommituksista
siviilien näkökulmasta. Keskustelua johtivat sotahistorioitsija eversti Ahti Lappi
ja Ilta-Sanomien toimittaja Pasi Jaakkola.
Lopuksi näytettiin Ilmatorjuntamuseosäätiön tuottama DVD Helsingin suurpommituksista. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet
katsomaan DVD-ohjelmaa, vaikka se esitettiin heti yleisön suuren kiinnostuksen
vuoksi pariin kertaan. Uusintaesityksiä
päätettiinkin järjestää viikon ajan päivittäin
klo 12 Sanomatalon Mediatorilla ja näytökset olivat aina täynnä.
Yleisötilaisuuksia oli muitakin pitkin kevättä. Sotahistoriallinen seura järjesti osana muistotapahtumia aiheesta
luentosarjan Sotamuseolla. Virka Galleriassa pidettiin myös neljä esitelmätilaisuutta. Kaikkiin luentoihin osallistui runsaasti
kuulijoita.
Helsingin ilmatorjuntavoittoa muistettiin myös Etelä-Suomen Sotilasläänin
johtamalla Panssariprikaatin ja Kaartin Jääkärirykmentin valatilaisuudella ja paraatilla Senaatintorilla 22. helmikuuta 2014.
Ilmatorjuntamuseo osallistui paraatiin
perinneosastolla. Tuusulan Automuseon
vanhan 1940-luvun kuorma-auton lavalla
oli pieni sota-aikaisiin lumipukuihin sonnustautunut ryhmä Ilmatorjuntamuseon
isännän sotakamreeri Matti Kulmalan johdolla. Auton perässä hinattiin sota-aikaista
40 mm Bofors -ilmatorjuntatykkiä. Tämä
kunnianosoitus sota-ajan ilmatorjuntaveteraaneille herätti yleisössä runsaasti spontaaneja suosionosoituksia.
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Ilmatorjuntasäätiön hallituksen puheenjohtaja kenraalimajuri Kari Siiki avasi Kolmen yön ihme -näyttelyn Helsingin kaupungintalon Virka Galleriassa 20. helmikuuta 2014. (Kuva: Liisa Koskelainen,
Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).
Ilmatorjuntamuseon perinneosasto osallistui sotakamreeri Matti Kulmalan johdolla Panssariprikaatin
ja Kaartin jääkärirykmentin paraatiin Senaatintorilla 22. helmikuuta 2014. (Kuva: Liisa Koskelainen,
Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).

Kolmen yön ihme – Ilmatorjuntamuseon suosittu
näyttely Helsingin kaupungintalolla
Virka Gallerian laajassa näyttelyssä käsiteltiin Helsingin suurpommituksia ja Suomen
merkittävintä ilmatorjuntavoittoa. Massiivisilla pommituksilla Stalin pyrki pakottamaan Suomen antautumaan ehdoitta. Suomen puolustustahdon romahduttamiseksi
pommituksien tavoitteena oli hävittää Suomen pääkaupunki Helsinki. Tässä tehtävässä Neuvostoliiton kaukotoimintailmavoimat epäonnistuivat. Helsinkiin tarkoi202

tetuista noin 16 000 lentopommista alle 5
prosenttia putosi kaupunkiin ja vain 1 prosentti pommeista osui tarkoitettuihin kohteisiin.
Tutkien avulla koneiden lähestyminen tiedettiin jo hyvissä ajoin ja pommituksiin pystyttiin varautumaan ja
varoittamaan siviiliväestöä pommituksista ajoissa. Vuonna 1943 Saksasta hankitut ”Raija”- ja ”Irja”-tutkat sekä raskaat
88 mm RMB ilmatorjuntatykit olivat torjuntavoiton onnistumisessa keskeisessä
asemassa. Eversti Pekka Jokipaltio alaisineen oli myös kehittänyt ilmatorjuntaa.
Torjuntakeskuksesta johdettiin ns. sulku-

tulta, jolloin viholliskoneiden eteneminen kaupungin alueelle pyrittiin estämään
ja pakottamaan ne pudottamaan tappavan
lastinsa ennen aikojaan. Ilmatorjuntatykit,
joilla oli käytössään ”Irja”-tutka ampuivat seurantatulta tarkoituksenaan pudottaa
mahdollisimman moni kaupunkia uhkaavista viholliskoneista. Toisesta suurpommitusyöstä lähtien apuna olivat myös
saksalaiset yöhävittäjät. Eversti Ahti Lappi
on laskenut, että jos kaikki Helsinkiin tarkoitetut pommit olisivat osuneet kaupunkiin, olisi pommeja pudonnut keskimäärin
yhdeksän metrin välein. Aiheellisesti voidaankin puhua vuoden 1944 ensimmäisestä torjuntavoitosta.

Kolmen yön ihme -näyttelyssä käytiin
läpi kolmen suurpommitusyön 6.-7. helmikuuta, 16.-17. helmikuuta ja 26.-27.
helmikuuta tapahtumat, niihin johtanut
tapahtumakulku ja seuraukset unohtamatta yksittäisten ihmisten – sotilaiden ja siviilien – kokemuksia. Lyhyt animaatioelokuva havainnollisti pommitusöiden
tapahtumia. Videotaiteilija Juhana Moisanderin videoteos sota-ajan pommisuojasta vei lisäksi katsojat aikamatkalle
sota-ajan helsinkiläisten kokemuksiin.
Moisanderin toinen videoteos esitti
lasten leikkejä pommisirpaleiden keskellä.
Videoinstallaation viereen oli tuotu tinasotilaita, joilla lapset alkoivat jo avajaisissa
leikkiä. Rinnastus sota-ajan todellisuuteen
videon kautta oli erittäin koskettava.
203

Kehittyvä Ilmatorjuntamuseo

Ilmatorjunnan vuosikirja 2015

Näyttelyyn tuodut autenttiset
valokuvat ja esineet sekä kosketusnäytön avulla selailtavat
sota-ajan lehdet toivat sota-ajan
arjen ja todellisuuden lähelle. Sotilaspoikien kokemuksiin
pystyi eläytymään kokeilemalla 88 mm RMB ilmatorjuntatykin ammuksen painoa. Ammuksia sotilaspojat kantoivat
ilmatorjuntatykeille suurpommitusten aikana. Näyttelyn ehkä kuvatuin kohde oli pommiinstallaatio, jossa esille oli laitettu erilaisia Neuvostoliiton
suurpommitusten aikana käyttämiä lentopommeja.
Kaupunkilaiset tutkivat
hartaasti myös pommituhokarttaa, jossa sota-aikaiseen ilmakuvaan oli symbolein merkitty, minkälaisia pommeja
eri puolille kaupunkia putosi.
Kolmen yön ihme -näyttelyn avajaisissa lapset löysivät
Näyttely oli yleisölle avoinvideotaiteilija Juhana Moisanderin videoteoksen lasten sotaaikaisista leikeistä. (Kuva: Liisa Koskelainen, Ilmatorjuntana Virka Galleriassa 21.2.museon kuva-arkisto).
25.5.2014 ja näyttelyyn tutustui tänä aikana yli 46 000 museokävijää. Tasavallan presidentti Sauli on pysyvässä sota-ajan perusnäyttelyssä.
Niinistö toi valtiovierailulla olleen Viron Kolmen yön ihme -näyttelyn pystytykpresidentti Toomas Hendrik Ilveksen tu- sen jälkeen alettiin Ilmatorjuntamuseoltustumaan näyttelyyn ja Helsingin torjun- la suunnitella, kuinka parhaiten voidaan
tavoittoon.
hyödyntää museolla näyttelyä varten laadittua materiaalia. Paras tapa oli uusia
koko sota-ajan näyttely ja siten luoda tilaa
Kolmen yön ihme -näyttelyä varten laadiTulikasteesta torjuntatulle materiaalille. Helsinki-hallin uudesvoittoihin – sota-ajan
sa näyttelyssä päätettiinkin pitäytyä Kolperusnäyttelyn uusiminen
men yön ihme -näyttelyn visuaalisessa
Ilmatorjuntamuseolla
ilmeessä, jotta uudesta näyttelystä tulisi
Kolmen yön ihme -näyttelyn suunnittelun mahdollisimman yhtenäinen.
taustalla oli, että näyttelymateriaalia voidaan hyödyntää myös Ilmatorjuntamuse204

Sota-ajan perusnäyttelyn uusiminen vaati paljon talkootyötä. Kuvassa siirretään raskasta ilmatorjuntatykkiä 88 mm RMB uuteen paikkaan Helsinki-hallissa. (Kuva: Liisa Koskelainen, Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).

Museoarkkitehtuuri suunniteltiin niin,
että esineet olisivat mahdollisimman
hyvin näkyvissä, eivätkä veisi huomiota
toisiltaan. Hallin seinustoja kiertävät vitriinit irrotettiin paikoiltaan ja niiden avulla luotiin väliseiniä ja taustoja eri esineryhmille. Hallin sisäseinät ja vitriinien
tausta maalattiin tummansiniseksi. Tavoitteena oli yötaivaan väri, joka oli myös
Kolmen yön ihme -näyttelyn värityksessä esillä.
Perusnäyttelyn esineistöä jouduttiin jonkin verran karsimaan. Esimerkiksi
uudessa näyttelyssä ei ole esillä enää kuin
yksi kuulosuunnin.

Samoin Bell P-39 Airacobra -lentokone
odottaa tällä hetkellä varastossa uutta sijoituspaikkaa museolla. Näin saatiin tilaa
uusille näyttelykokonaisuuksille. Halliin
rakennettiin mm. ilmavalvontatorni, jossa
ilmavalvontalotta tähystää lähestyviä koneita. Museokävijä voi kiivetä lotan viereen ja kiikareiden avulla tunnistaa museohallin kattoon kiinnitettyjä pienoismalleja. Uutuutena näyttelyssä on myös
mm. Suomen ilmatorjunnan vuonna 1941
pudottaman MiG-3-hävittäjän jäänteet.
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Ilmatorjunta oli ainoa aselaji, jonka merkitys oli yhtä suuri kotirintamalla kuin
taistelutantereillakin. Tästä syystä museossa on haluttu tuoda esille myös sotaajan arkea. Esineiden, valokuvien ja filmien avulla esitellään niin sotilaiden kuin
siviilienkin arkeen kuuluvia asioita. Tässä
on ajateltu erityisesti koululaiskävijöitä,
joille sota-ajan todellisuus on vieras ja jo
hyvin kaukainen asia. Tulikasteesta torjuntavoittoihin -näyttelyn tavoitteena on
luoda ilmatorjunnan kautta näkemys myös
koko sota-ajan historiasta.
Tarkoituksena on, että näyttely on helposti lähestyttävä myös ilmatorjuntaa
ennestään tuntemattomien ja erityisesti
lasten mielestä. Näyttely alkaakin lyhyel-

lä selostuksella Suomen sota-ajan merkittävimmistä tapahtumista. Kolmen kartan
avulla saa nopeasti lyhyen katsauksen sotaajan tapahtumiin aina talvisodasta Lapin
sotaan asti. Se palvelee myös ulkomaisia kävijöitä, joille Suomen historia ei ole
niin tuttu. Käännösprojekti näyttelyssä on
tätä kirjoitettaessa lopuillaan ja suomen ja
ruotsinkielisten tekstien lisäksi näyttelyn
tekstit ovat luettavissa vuonna 2015 myös
englannin kielellä.

Helsingin suurpommituksissa käytetyistä lentopommeista tehty installaatio on herättänyt runsaasti kiinnostusta ensin Kolmen yön ihme -näyttelyssä ja nyt Ilmatorjuntamuseon Tulikasteesta torjuntavoittoihin -näyttelyssä. (Kuva: Juha Jarva, Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).
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Ilmatorjuntamuseon kokoelmapolitiikka ja työ esineistön kanssa
Ilmatorjuntamuseon tehtävänä on tallentaa ilmatorjuntaan liittyviä esineitä ja perinnettä. Uuden kokoelmapolitiikan myötä
tehtävää on tarkennettu ja luotu toimintamallit esineiden luetteloinnille ja käsittelylle. Museotyön eettisten periaatteiden
kirjaaminen luo perustan käytännön museotyölle. Samalla yksityiskohtaiset ohjeet esineiden käsittelystä ja kokoelman
kartuttamisen periaatteista helpottavat
käytännön työtä myös jatkossa. Uusien
työntekijöiden on helppo jatkaa museotyötä, kun tehdyn työn perusteet ja tavoitteet on kirjattu. Kokoelmapolitiikka myös
elää museotyön mukana ja sitä täydennetään ja muokataan tarpeen mukaan.
Ilmatorjuntamuseon luettelointityö on
suurten haasteiden edessä. Museon alkuvaiheissa aloitettu systemaattisen esinekortiston pitäminen on keskeytynyt ja kortisto
on valitettavasti vuosikymmenien myllerryksessä kadonnut. Esineiden luettelointi onkin iso urakka, jossa on vasta päästy
alkuun. Vuoden 2014 aikana on saatu suurin osa museon esineistä inventoitua ja
valokuvattua, mutta työ jatkuu. Luettelointityötä ei museolla ole tehty kattavasti, eikä
esimerkiksi luettelointikortistoa ole. Esineistä kerätään nyt jälkikäteen tietoa, mutta
valitettavasti yksilöidyt esinekohtaiset tiedot ovat useissa tapauksissa menetetty ja
jäänevät historian hämärään. Luettelointityö, joka on museotyön perusta jatkuukin
vielä pitkään. Ensimmäinen etappi saavutetaan, kun museon kokoelmien inventointityö saadaan loppuun. Syventävän tiedon
kerääminen ja kirjaaminen vaativat vielä
aikaa. Tavoitteena on myös luetteloin-

nin digitoiminen. Ilmatorjuntamuseolla on
otettu käyttöön sähköistä luettelointia varten Memoron-ohjelma, joka on käytössä mm. Sotamuseossa ja monessa muussa
aselajimuseossa.
Suuri haaste olisi kerätä esimerkiksi
sota-ajan esineiden historiasta yksilöityä
tietoa, missä taisteluissa tai paikkakunnilla kyseistä asetta on käytetty. Onko se
ollut kotirintamalla kaupunkien tai teollisuusyritysten suojana vai taistelukäytössä rintamalla. Ketkä asetta ovat käyttäneet
sota-aikana ja sota-ajan jälkeen? Ketkä
ovat kouluttaneet varusmiehiä kyseisillä
aseilla jne. Fragmentaarisesti näitä tietoja on säilynyt, mutta niiden syventäminen
olisi ensiarvoisen tärkeää.
Suurin osa museon kokoelmista kuuluu puolustusvoimille ja koostuu käytöstä
poistetusta kalustosta. Tällä hetkellä odotetaan mm. Ilmatorjuntaohjus 96 BUK
M1 -kaluston saamista museolle. Ilmatorjuntamuseolla ei ole hankintamäärärahoja,
mutta museo ottaa mielellään vastaan myös
entisten ilmatorjuntamiesten ja perikuntien
lahjoituksia. Vuoden 2014 aikana museo
on saanut lahjoituksena aselajiin liittyviä
kokoelmia – pienesineistöä, asiakirjoja ja
kirjallisuutta. Kokoelmat sisälsivät mm.
kunniamerkkejä.
Kokoelmapolitiikka on tärkeä työväline, kun harkitaan, mitä esineistöä otetaan
vastaan ja sisällytetään museon kokoelmiin. Rajoitetun tilan vuoksi kaikkea ei
voida ottaa vastaan, vaan esineitä vastaan otettaessa punnitaan erilaisia kriteereitä. Onko esine ilmatorjunnan perinteen
tallentamisessa ainutlaatuinen vai onko
museon kokoelmissa vastaavia esineitä jo
ennestään. Onko esineellä tutkimuksellista arvoa tai käyttöä esim. näyttelyssä.
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ovat viime vuosina vaihdelleet 10 000 ja
13 000 museokävijän välillä. Tavoitteena
on kasvattaa kävijämäärää houkuttelemalla museoon aikaisempaa enemmän myös
aselajia ennestään tuntemattomia kävijöitä
esim. lapsiperheitä ja koululaisryhmiä.

Ilmatorjuntamuseon
yhteistyökumppaneita

Ilmatorjuntamuseon sota-aikaa käsittelevässä näyttelyssä on kattavasti esillä myös lottien tekemä
arvokas työ. Näyttelyssä lottien työhön voi eläytyä kiipeämällä ilmavalvontatorniin tähystämään hallin
kattoon kiinnitettyjä pienoislentokoneita. Kesällä 1944 pelättiin Neuvostoliiton maihinnousua Helsinkiin ja naisia koulutettiin mm. valonheitintehtäviin, jotta miehiä pystyttiin irrottamaan kenttäarmeijaan
taisteleviin joukkoihin. Tällöin puolustusvoimat koulutti naisia ensimmäisen kerran aseellisiin tehtäviin. Kuva: Juha Jarva, Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto.

Lahjoitettavaksi tuotava materiaali voi
osoittautua arvokkaaksi, mutta se voi soveltua huonosti Ilmatorjuntamuseon kokoelmiin ja kokoelman karttuttamisen periaatteisiin. Silloin asiakkaan kanssa mietitään yhdessä, mikä kokoelma, museo,
arkisto tai kirjasto soveltuisi parhaiten tarjottavan materiaalin säilytyspaikaksi. Asiakas ohjataan paikkaan, jonka kokoelmiin
materiaali soveltuu ja jossa se esimerkiksi palvelee tutkijoita hyvin. Museoalalla
on pyritty karsimaan päällekkäisyyksiä
kokoelmien kartuttamisessa ja erikoistutaan aikaisempaa tarkemmin omalla erikoisalalle.

Museon talous ja museolain tuomat uudet haasteet
Vuonna 2009 voimaantullut uusi museolaki määrittää voimakkaasti valtionapua
saavien museoiden toimintaa. Laki asettaa
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vaatimuksia myös museon henkilökunnan
ammatilliselle osaamiselle. Museon palkkalistoilla täytyy olla vähintään kaksi täysipäiväisesti palkattua museoalan ammattilaista, jotka ovat mm. suorittaneet museologian opintokokonaisuuden. Museon
palkattuina henkilöinä ovat tällä hetkellä museonjohtaja Esa Kelloniemen lisäksi
vuonna 2013 aloittanut museoamanuenssi
Liisa Koskelainen sekä museoisäntä, sotakamreeri Matti Kulmala, joka on työskennellyt museolla eri tehtävissä jo vuodesta
1988 lähtien.
Valtionapu mahdollistaa Ilmatorjuntamuseon ympärivuotiset aukioloajat.
Museon budjetti koostuu puolustusvoimien maksamista ylläpitokustannuksista,
opetusministeriön myöntämästä valtionavusta ja Ilmatorjuntasäätiön tuesta sekä
luonnollisesti museon pääsylippu- että kahvilamyyntituloista. Aselajimuseona Ilmatorjuntamuseo on vakiinnuttanut paikkansa
museokentässä. Vuosittaiset kävijämäärät

Museotyö ei ole vain yksinäistä puurtamista omalla museolla, vaan erilaisten
tahojen kanssa tehdään monenlaista yhteistyötä. Esimerkiksi näyttelyiden rakentamisessa on turvauduttava myös talon
ulkopuolisiin ammattiosaajiin esim. graafikko ja kielen kääntäjät. Näyttelyjä varten tehdään myös näyttelylainoja. Esimerkiksi Kolmen yön ihme näyttelyyn

lainattiin esineistöä mm. Lottamuseolta
ja Suojeluskuntien ja lottien perinnehuoneelta. Museolla säännöllisesti kokoontuvat pienoismallirakentajat ovat tehneet
näyttelyjä varten useita erilaisia pienoismalleja kuten esimerkiksi dioraaman Helsingin ilmapuolustuksessa mukana olleesta Lauttasaaren raskaasta ilmatorjuntapatterista.
Ilmatorjuntamuseolla
järjestettävissä tapahtumissa on ollut useita yhteistyökumppaneita. Laskiaistapahtuma on
järjestetty vuosittain yhteistyössä TuusulaSeuran kanssa, pienoismallitapahtumaan
ovat osallistuneet pienoismallirakentajat ja kesällä järjestettiin Kuutamotanssit 50-luvun tapaan yhteistyössä Tuusulan
Automuseon kanssa. Tuusulan kunnan
kanssa yhteistyötä on ollut mm. Tuusulapäivänä,

Museoisäntä sotakamreeri Matti Kulmala jakaa hernekeittoa kyberturvallisuudesta pidetyn seminaarin yhteydessä Ilmatorjuntamuseolla syksyllä 2014. (Kuva: Emma Mussalo, Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).
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jolloin on järjestetty yleisölle ohjelmaa yhdessä vieressä sijaitsevan Klaavolan kotiseutumuseon kanssa. Millog on järjestänyt huutokauppoja Ilmatorjuntamuseolla
jo useasti. Vuoden 2014 aikana Millogin
tuotteita on tuotu myyntiin myös Ilmatorjuntamuseon museokauppaan.
Vuonna 2015 Ilmatorjuntamuseo osallistuu Suomen museoliiton organisoimaan
Museokortti-kokeiluun. 55 euron hintaisella museokortilla voi käydä vuoden aikana
museoissa niin monta kertaa kuin haluaa.
Korttia markkinoidaan valtakunnallisesti,
joten sekä kävijämäärien että museotietouden oletetaan nousevan suuren yleisön piirissä.
Lottamuseon ja Majatalo Onnelan
kanssa on kehitetty yhteisiä paketteja ryhmille, joita on myös markkinoitu yhdessä.
Räätälöidyt ryhmäpaketit soveltuvat esimerkiksi yritysten työhyvinvointitapahtumiksi. Ilmatorjuntamuseolla voivat ryhmät
näyttelyihin tutustumisen lisäksi etukäteistilauksesta kokeilla mm. ampumista
ohjussimulaattorilla, tunnelmoida nuotion
ääressä laavulla tai syödä soppatykistä tarjoiltavaa hernerokkaa. Historiaa hyödynnetään yritysten tapahtumissa ja tuodaan
esiin onnistumisia Suomen historiassa.
Syksyllä 2014 järjestettiin mm. kyberturvallisuudesta seminaari, jossa tarkasteltiin
ilmatorjuntavoittoa vuonna 1944 ja tuotiin
se antamaan perspektiiviä nykyajan haasteisiin.

Museolla järjestetään myös erilaisia seminaareita mm näyttelyiden ja tapahtumien osana. Tämän toiminnan tukemiseksi on viime vuonna uusittu Tuusula-hallin
esitysjärjestelmä, joka sisältää kaksi videotykkiä valkokankaineen ja äänentoistolaitteineen. Museon tietojärjestelmää
kehitettiin merkittävästi uusimalla tietoliikenneyhteydet ja rakentamalla toimiva
sisäinen verkko. Valvontajärjestelmää on
parannettu asentamalla kameravalvonta
sekä liittämää myös Kapteenin puustelli
kulunvalvontajärjestelmään.
Museokauppa on eräänlainen museon
käyntikortti. Se on yleensä ensimmäinen
asia, johon tutustutaan lippua ostettaessa.
Myymälän ja kahvilan luoma ensivaikutelma on tutkitusti tärkeä, sillä se luo odotukset koko museokäynnille. Tästä syystä

myymälän valikoimaan ja kahvilan viihtyisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota.
Ilmatorjuntamuseon kahvilan kehitys
aloitettiin parantamalla keittiön toiminnallisuutta hankkimalla hella ja astianpesukone. Tämän jälkeen on alettu kehittää
myytävien tuotteiden valikoimaa ja laatua. Paikan päällä paistetut tuoreet munkit
ja korvapuustit muistuttavat sotilaskodista. Aselajimuseon kahvilasta kaivataan sotkun munkkikahvien nostalgiaa. Tuoreiden
munkkien ja korvapuustien tuoksu houkuttelee myös ohikulkijoita museokäynnille.
Kahvilan viihtyisyyttä on parannettu myös vaihtamalla pöydät aikaisempaa
pienemmiksi, sillä kävijät haluavat istua
omina ryhminään. Kahvi jää helposti osta-

matta, jos kaikissa pöydissä on jo ennestään joku, vaikka vapaita tuoleja olisikin.
Pöytiin on tuotu liinat ja niissä on vaihtoehtoisesti joko kukkia tai kynttilöitä. Tasoa
on nostettu hankkimalla posliiniastiasto
ja kertakäyttöastioita käytetään enää vain
suurten yleisötapahtumien yhteydessä.
Museokaupan valikoimaa on kasvatettu
harkiten. Päämääränä on runsauden tuntu,
joka houkuttelee tutkimaan ja hypistelemään tuotteita – tekemään impulssiostoksiakin. Esillepanoa muutettiin luopumalla
vaikeakäyttöisistä vitriineistä myymälässä.
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto uusi
kirjahyllyjään ja käytöstä poistettuja kirjahyllyjä on hyödynnetty Ilmatorjuntamuseon myymälässä. Avohyllyiltä tuotteita on

Ilmatorjuntamuseon uusittu museokahvila ja -myymälä. (Kuva: Juha Jarva, Ilmatorjuntamuseon
kuva-arkisto).

Museon asiakaspalvelun
kehittäminen
Museo on perinteisesti tarjonnut tilojaan
eri yritysten, yhdistysten ja yksityistenkin henkilöiden kokous- ja juhlakäyttöön.
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nyt helppo nostaa lähempään tarkasteluun
ja esimerkiksi selata kirjoja ennen ostopäätöstä.
Museomyymälän valikoima uusittiin
syksyllä 2014 ja jo muutaman kuukauden aikana oli havaittavissa selvä nousu
myynnissä. Merkille pantavaa on, että
myös museon omien jo pitkään myynnissä
olleiden matkamuistojen myynti on kasvanut esillepanon muutoksen myötä ja valikoiman kasvaessa. Myyntiin ei oteta mitä
tahansa tuotteita, vaan niiden pitää liittyä
ilmatorjuntaan tai olla maanpuolustushenkisiä. Myynnissä on mm. matkamuistoja ja
vaatteita, joissa on Suomen Leijona.
Merkittävä osa myymälän hyllytilasta on varattu Millog Oy:n tuotteille –
armeijan käytöstä poistamille tavaroille ja
vaatteille. Valikoimissa on mm. käyttämättömiä maastopukuja ja varsikenkiä sekä
monenlaista pikkutavaraa – kompasseja, kenttäpulloja, peltilautasia, vyönsolkia,
Tillay-lampun laseja jne. Myymälän valikoimia laajennetaan myös lapsiasiakkaiden toiveiden mukaan. Myyntiin on tulossa
myös mm. pienoismalleja ja lennokkeja.
Museomyymälän tavoitteena on asiakaspalvelun lisäksi, että myyntituotoilla voidaan kattaa myös museotyön kustannuksia
ja saada varoja museon kehittämiseen.

Kehittyvä Ilmatorjuntamuseo

esille. Esineiden yhteyteen tuodaan ilmatorjuntaveteraanien eri kirjallisissa lähteissä esittämiä kertomuksia omista sota-ajan
kokemuksista. Syksyllä 2014 Ilmatorjuntamuseolla videoitiin myös kahta ilmatorjuntaveteraania Heikki A. Reenpäätä
ja Olavi Lumesta, kun he kertoivat omista
kokemuksistaan aitojen esineiden äärellä.
Nämä videotallenteet tuodaan näyttelyyn,
niin että museokävijät voivat katsella niitä
museokäynnin yhteydessä.
Heikki A. Reenpää, joka on viimeinen
elossa oleva upseeri Helsingin sota-aikaisesta ilmapuolustuksen torjuntakeskuksesta ”Tornista”, kertoo aitojen torjuntatasojen
äärellä omista kokemuksistaan ja tunnel-

Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuosi
Ilmatorjunta-aselaji viettää 90-vuotisjuhlavuotta vuoden 2015 aikana. Ilmatorjuntamuseon kehittämistyö jatkuu juhlavuonna.
Kesällä 2014 avattua Tulikasteesta torjuntavoittoihin -näyttelyä täydennetään. Merkittävä uudistus on ilmatorjuntaveteraanien oman äänen ja kokemuksien tuominen
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Heikki A. Reenpää, joka toimi torjuntaupseerina
Helsingin ilmapuolustuksen torjuntakeskus ”Tornissa” helmikuussa 1944, kertoo sota-aikaisesta tulenjohdosta aitojen torjuntatasojen äärellä.
Museokävijöiden katsottavana on myös videofilmi,
jossa Reenpää kertoo Helsingin torjuntakeskus
”Tornin” toiminnasta. (Kuva: Liisa Koskelainen,
Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).

mistaan Helsingin suurpommitusten aikana. Hän myös neuvoi muutamalle vuoden
2014 aliupseerioppilaalle (AUK/HELITR/
PSPR), kuinka torjuntatasoilla ohjattiin/
johdettiin tulta. Varusmiehet saivat eläytyä
tähän toimintaan pukeutumalla sota-ajan
univormuihin ja kokeilemalla tulikomentoja Reenpään neuvomalla tavalla. Nämä
videokatkelmat elävöittävät Reenpään
kerrontaa museokävijöille esitettävällä
videolla. Video sijaitsee näyttelyssä torjuntatasojen vieressä, joten museokävijä saa opastuksen torjuntatasojen käyttöön
suoraan niitä käyttäneeltä ilmatorjunnan
veteraanilta!
Olavi Lumes toimi Helsingin suurpommitusten aikana radistina Käpy-patterissa
Helsingissä. Häntä videoitiin kokeilemassa
samanlaista radiolähetintä, jota hän käytti pommitusten aikana. ”Titaaminen” sujui
hyvin vanhasta muistista, vaikka välissä
oli vuosikymmenien katkos. Hän kertoo
museokävijöille videolla elävästi tunnelmistaan patterissa. Patteri sai täysosuman,
kun lentopommi osui vain muutaman metrin päähän. Pommi osoittautui onneksi
suutariksi, eikä räjähtänyt. Minuutit olivat
pitkiä, kun miehet määrättiin odottamaan
n. 20 minuutin ajan ennen kuin annettiin
lupa nousta ylös ulkoilmaan katsomaan
pommin putoamispaikkaa.
Tulikasteesta torjuntavoittoihin -näyttelystä on tarkemmin kirjoitettu Ilmatorjuntalehdessä. Näyttelyyn ja sen täydennettyihin
osiin pääsee tutustumaan myös ilmatorjunnan aselajin 90-vuotisjuhlien yhteydessä
heinäkuussa 2015.

Tuusula -hallin näyttelyn
uusiminen – ilmatorjunnan
koko kehityskaari samaan
halliin
Tuusula-hallin näyttelyssä on esitelty ilmatorjunta-aselajin toimintaa rauhan aikana. Tämän näyttelyn uusiminen aloitetaan ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuonna museon resurssien mahdollistamassa
mittakaavassa. Alustava suunnitelma uudistuneesta näyttelystä on tehty. Tarkoituksena on laatia koko Suomen ilmatorjunnan kehityksen kattama kaari näyttelyyn aselajin synnystä vuonna 1925 aina
nykypäivään asti. Ilmatorjunnan koulutuksen kehittyminen ja asehankinnat esitetään tiiviinä mutta kattavana pakettina
elämyksellisyyttä unohtamatta. Tavoitteena on luoda kronologinen esitys ilmatorjunnan koulutuksen ja asehankintojen
historiasta koko ilmatorjunnan 90-vuotisen historian aikana.
Ilmatorjunnan kattavan kehityskaaren
aikaansaamiseksi esitetään näyttelyssä tiiviissä muodossa myös sota-ajan asehankinnat. Alustavasti on suunniteltu myös
Bell P-39 Airacobra -lentokoneen tuomista esille Tuusula-halliin. Kone havainnollistaa voimasuhteita ja laittaa Suomen
asehankinnat oikeaan perspektiiviin.
Neuvostoliitto sai pelkästään Bell P-39
Airacobra –lentokoneita aseapuna Yhdysvalloilta yli 5000 kpl. Lentokone toimii
esimerkkinä myös ilmatorjunnan vastapuolesta, jota vastaan koko aselaji on syntynyt. Näyttelyyn on tarkoitus tuoda lyhyt
esitys myös ilma-aseen kehityksestä. Ilmatorjunta-aseita kehitettiin nimenomaan
torjumaan ilmasta kohdentuvia uhkia
modernissa 1900-luvun sodankäynnissä.
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Tuusula-halliin rakennetaan juhlavuonna uusi, koko ilmatorjunnan 90-vuotista historiaa käsittelevä näyttely Ilmatorjunta ensimmäisenä taistelussa. Näyttelyyn on tuotu mm. harvinainen Bell P-39
Q Airacobra -hävittäjä. Tuusula-hallin ylätasanteella avataan uuden näyttelyn ensimmäinen osa
1.7.2015 ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlien yhteydessä. Tila toimii edelleen myös aktiivisessa kokouskäytössä. Kuva: Liisa Koskelainen, Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto.

Tuusula-hallin näyttelyn tavoitteena on
tuoda esille ihminen esineiden taustalla ja tavoittaa myös yksittäisen ilmatorjuntamiehen kokemusmaailma ja ääni
eri aikoina. Tarkoituksena on, että jokainen ilmatorjuntamies löytäisi näyttelystä
esineitä ja tarinoita myös omaan palvelusaikaan liittyen. Näin yksittäisten varusmiesten kokemukset yhdistyvät laajempaan historialliseen jatkumoon ja ilmatorjunnan 90 vuotta vanhaan perinteeseen.
Näyttelyn suunnittelussa on pidetty
tärkeänä, että moneen käyttöön muuntuvat seminaari- ja luentotilat Tuusula-hallin
ylä- ja alatasanteilla säilyvät, mutta niitä
on tarkoitus hyödyntää myös näyttelykäytössä. Museokävijät voivat niistä katsella
näyttelyyn liittyvää valokuva- ja videoma214

teriaalia. Tuusula-hallin näyttelyä uudistetaan vähitellen mahdollisuuksien mukaan.
Toiveissa on, että ylätasanteen näyttely,
jossa esitetään Suomen ilmatorjunta-aselajin synty ja varhaisvaiheet, saataisiin
valmiiksi osittain ilmatorjunnan vuosijuhlaan 1.7. 2015 mennessä. Tuusula-hallin
näyttelyn uusimiseen kokonaisuudessaan
museo kaipaa vielä sponsorointitukea.

Tulevaisuuden visioita ja
uusia mahdollisuuksia
Aikaisempien sukupolvien ylpeydellä perustamat aselajimuseot elävät murrosvaihetta. Puolustusvoimat on sitoutunut
maksamaan nykyisten aselajimuseoiden

vuokrat kiinteistöt omistavalle Senaattikiinteistöille vuoden 2018 loppuun asti.
Linjaukset aselajimuseoiden asemasta
vuodesta 2019 eteenpäin toivotaan saatavan viimeistään vuoden 2016 kuluessa.
Nykytilan toivotaan jatkuvan, jotta Ilmatorjuntamuseon tulevaisuus ja aselajin perinteiden säilyminen voitaisiin parhaiten
turvata.
Tulevia linjauksia odotellessa Ilmatorjuntasäätiö ja Ilmatorjuntamuseo ovat
käyneet myös neuvotteluja alueen hankkimisesta Tuusulan kunnalle. Osana uutta
rakennettavaa asuinaluetta, Rykmentinpuistoa, Ilmatorjuntamuseo voisi jatkaa
toimintaansa kunnan mailla. Museon tontista kunta on tehnyt myös kaavoitussuunnitelman. Uudet omistusjärjestelyt
avaisivat uusia yhteistyömahdollisuuksia, sillä Tuusulan kunnan kulttuuritoimen
tavoitteisiin kuuluu nimittäin myös sotilasperinteen tallettaminen.
Tilanne keväällä 2015 on se, että Tuusulan kunta ja Senaatti-kiinteistöt ovat 29.
huhtikuuta 2015 allekirjoittaneet aiesopimuksen Hyrylän entisen varuskunta-alueen ostamisesta, jonka myötä Tuusulan
kunta ostaisi myös Ilmatorjuntamuseon
alueen rakennuksineen.
Ilmatorjuntamuseon alueella sijaitseva
vuonna 1721 rakennettu sotilasvirkatalo
ns. Kapteenin puustelli on arvokas muistomerkki alueen sotilasperinteistä. Se on
myös yksi vanhimmista Tuusulan kunnan
rakennuksista. Vastaavia rakennuksia on
säilynyt Suomessa vain kaksi, joten rakennus on myös valtakunnallisesti merkittävä. Yhdessä Klaavolan kotiseutumuseon
kanssa se muodostaa upean kokonaisuuden
Ruotsin vallan ajan sotilasrakentamisesta.
Klaavolan tila oli 1700-luvun jälkipuolella
ratsutila. Ratsutilat muodostivat aikakau-

den sotavoimien kärjen. Ratsukon varustaminen sotavoimien käyttöön oli kallista ja
siihen oli varaa vain kaikkein varakkaimmilla tiloilla. Vastineeksi saatiin verohelpotuksia ja näin muodostui aikakauden
”eliittitilat” ratsutilat. Tätä Ilmatorjuntamuseon alueella sijaitsevan Kapteenin
puustellin ja kunnan omistuksessa olevan
ja Klaavolan kotiseutumuseona toimivan
ratsutilan muodostamaa sotilashistoriallista kokonaisuutta ei ole vielä juurikaan
hyödynnetty Tuusulan matkailussa.
Ilmatorjuntamuseosta on mahdollista
luoda myös paikallinen sotahistorian keskus, jossa alueen sotaperinteitä esitetään
laajana vuosisatoja kattavana kaarena,
jossa ilmatorjunnan historia on tietenkin
merkittävä osa. Kapteenin puustelliin on
mahdollisuus luoda esimerkiksi näyttely, jossa yksittäisten rakennuksessa asuneiden henkilöiden kautta luodaan katsaus
sotilasperinteeseen kautta vuosisatojen –
ruotuväkiaika Ruotsin vallan aikana, venäläiset varuskunnat autonomian ajalla sekä
itsenäisen Suomen puolustusvoimat. Pihaalueelle rakennettavan aikajanan avulla sotilashistoria voidaan havainnollisesti
esittää kronologisesti ja liittää Suomen historian merkkitapahtumiin.
Ilmatorjuntamuseon piha-alue sisältää
paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.
Piha-alueen keskellä on vanha kellari, jossa
on kaunis tiiliholvattu katto. Suunnitelmia
on tehty kellarin kunnostamisesta ja tilan
hyödyntämisestä mm. kokous- ja näyttelytilana. Videotaiteilija Juhana Moisanderin kanssa on tehty suunnitelmia Kolmen
yön ihme -näyttelyssä olleen pommisuojateoksen sijoittamisesta yleisön nähtäville
pysyvästi tähän tilaan. Kellarin yläpuolelle on mahdollista rakentaa kahvilalle lisätilaa esim. hirsinen kanttiini ”sotapesä”
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sota-ajan malliin. Suunnitelmissa on myös
uuden huoltohallin tai katoksen rakentaminen. Rakennuksessa olisi tilat esineiden
entisöintiä varten ja mm. varastointitilaa.
Varastointitilaa kaivataan mm. ulkoalueen kalustoa varten. Esineistön säilymisen
kannalta on tärkeää, että on mahdollisuus
säilyttää niitä talviaikaan sisätiloissa.
Museotoiminta elää vahvasti nykyhetkessä, vaikka sen tavoitteena on
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perinteiden ja esineellisen kulttuurin säilyttäminen. Kehittyvä ja kehityskelpoinen museo muuttuu ja tuo menneisyyden
asioita esille uudella ja tuoreella tavalla.
Jokainen sukupolvi katsoo menneisyyttä
oman aikansa näkökulmasta.
Myös arvot muuttuvat – mitä pidetään
tärkeänä ja säilyttämisen arvoisena ja mitä
pitää tuoda esille suuren yleisön tietoisuuteen. Museotyön eettisten periaatteiden

kirjaaminen ja niiden mukaan työskenteleminen turvaa perinteiden ja tiedon säilymisen seuraaville sukupolville.
Tulevaisuuden uskoa ja suunnitelmia
Ilmatorjuntamuseolla riittää. Museon kehittämisellä haluamme osoittaa sen olevan

säilyttämisen arvoinen niin valtakunnallisesti kuin paikallishistoriallisesta näkökulmasta.

Ilmatorjuntamuseon pihamaalla sijaitseva vuonna 1721 rakennettu ns. Kapteenin puustelli on
ainutlaatuinen rakennusmuistomerkki Ruotsin vallan ajan ruotuväen ajalta. (Kuva: Juha Jarva,
Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto).
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llmatorjunnan priimukset
kadettikursseilla 1965-2014

Ilmatorjunnan priimukset kadettikurssien ilmatorjuntalinjoilla/-opintosuunnilla on listattu 49. kadettikurssista alkaen. Tuolloin kadettikoulutus piteni 2½ vuotiseksi ja siihen
sisältyvän aselajijakson kesto piteni noin 7 kuukauteen. *) merkityt ovat samalla koko
kadettikurssin priimuksia.
Vuodet		
- 1962-65
- 1963-66
- 1964-67
- 1965-68
- 1966-69
- 1967-70
- 1968-71
- 1969-72
- 1970-73
- 1971-74
- 1972-75
- 1973-76
- 1974-77
- 1975-78
- 1976-79
- 1977-80
- 1978-81
- 1979-82
- 1980-83
- 1981-84
- 1982-85
- 1983-86
- 1984-87
- 1985-88
- 1986-89
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Kadettikurssi
49. kadettikurssi
50. kadettikurssi
51. kadettikurssi
52. kadettikurssi
53. kadettikurssi
54. kadettikurssi
55. kadettikurssi
56. kadettikurssi
57. kadettikurssi
58. kadettikurssi
59. kadettikurssi
60. kadettikurssi
61. kadettikurssi
62. kadettikurssi
63. kadettikurssi
64. kadettikurssi
65. kadettikurssi
66. kadettikurssi
67. kadettikurssi
68. kadettikurssi
69. kadettikurssi
70. kadettikurssi
71. kadettikurssi
72. kadettikurssi
73. kadettikurssi

Kadettiarvo
kadettikersantti
kadettikersantti
kadettikersantti
kadettialikersantti
kadettialikersantti
kadettivääpeli
kadettialikersantti
kadetti
kadettialikersantti
kadettialikersantti
kadettiylikersantti
kadetti
kadettiylikersantti
kadettikersantti
kadetti
kadettikersantti
kadetti
kadetti
kadettikersantti
kadettialikersantti
kadettialikersantti
kadettialikersantti
kadettikersantti
kadettikersantti
kadetti

Priimus
Taisto Tiainen
Reijo Maunus
Mauri Lasonen
Raimo Lahtiperä
Yrjö Marttinen
Antti Iivonen *)
Tapani Tuomi
Raimo Niemi		
Kari Siiki *)
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Hannu Herranen
Olli Saari
Risto Häkkinen
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Juha Sarkio
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Vuodet		
- 1987-90
- 1988-91
- 1989-92
- 1990-93
- 1991-95
- 1992-96
- 1993-97
- 1994-98
- 1995-99
- 1996-00
- 1997-01
- 1998-02
- 1999-03
- 2000-04
- 2001-05
- 2002-06
- 2003-07
- 2004-08
- 2005-09
- 2006-09
- 2007-10
- 2008-11
- 2009-12
- 2010-13
- 2011-14

Kadettikurssi
74. kadettikurssi
75. kadettikurssi
76. kadettikurssi
77. kadettikurssi
78. kadettikurssi
79. kadettikurssi
80. kadettikurssi
81. kadettikurssi
82. kadettikurssi
83. kadettikurssi
84. kadettikurssi
85. kadettikurssi
86. kadettikurssi
87. kadettikurssi
88. kadettikurssi
89. kadettikurssi
90. kadettikurssi
91. kadettikurssi
92. kadettikurssi
93. kadettikurssi
94. kadettikurssi
95. kadettikurssi
96. kadettikurssi
97. kadettikurssi
98. kadettikurssi

Kadettiarvo
kadettialikersantti
kadettialikersantti
kadettialikersantti
kadettikersantti
kadettikersantti
kadettikersantti
kadettikersantti
kadettikersantti
kadettikersantti
kadettialikersantti
kadettialikersantti
kadettiylikersantti
kadettikersantti
kadettikersantti
kadettialikersantti
kadettivääpeli
kadettialikersantti
kadettikersantti
kadetti
kadetti
kadetti
kadettikersantti
kadetti
kadetti
kadettikersantti

Priimus
Mikko Lappalainen
Vesa Sundqvist
Petteri Granlund
Janne Tapiala
Jyri Raitasalo
Mano-Mikael Nokelainen
Kai Naumanen
Tommi Kinnunen
Jussi Ylimartimo
Kai Ruokojärvi
Elias Oikarinen
Lasse-Tapani Ketola
Iisko Lehto
Petri Ruotsalainen
Kari Kokkomäki
Pekka Jokinen
Antti Laaksonen
Jussi Pajunen
Tuomas Pernu
Toni Könttä
Petteri Törmänen
Maija Pänkäläinen
Peter Porkka
Tuukka Eeronheimo *)
Anssi Heinämäki

223

Ilmatorjunnan vuosikirja 2015

Vuoden ilmatorjuntaupseerit 1982-2012 ja vuoden ilmatorjuntamiehet 2013-2015

Vuoden ilmatorjuntaupseerit 1982-2012
ja vuoden ilmatorjuntamiehet 2013-2015
Vuoden ilmatorjuntaupseerit
- 1982 majuri
- 1983 yliluutnantti
- 1984 kapteeni (res)
- 1985 kapteeni (res)
- 1986 everstiluutnantti
- 1987 majuri
- 1988 majuri
- 1989 yliluutnantti (res)
- 1990 luutnantti (res)
- 1991 majuri
- 1992 majuri
- 1993 eversti (evp)
- 1994 kapteeni
- 1995 majuri (res)
- 1996 kapteeni (res)
- 1997 kapteeni (res)
- 1998 kapteeni
- 1999 majuri
- 2000 majuri
- 2001 majuri
- 2002 kapteeni (res)
- 2003 kapteeni
- 2004 majuri (res)
- 2005 everstiluutnantti
- 2006 eversti (evp)
- 2007 kapteeni (res)
- 2008 kapteeni
- 2009 majuri (evp)
- 2010 majuri (res)
- 2011 majuri (evp)
- 2012 everstiluutnantti

Pauli Thomenius
Risto Häkkinen
Jorma Lahtinen
Lasse Nikkanen
Ahti Lappi
Olavi Hopia
Kalervo Sipi
Matti Elo
Jouko Keponen
Keijo Tossavainen
Rauli Korpela
Väinö Raatikainen
Aslak Lukander
Antti Ahlström
Pentti Parvio
Kari Turpeinen
Petteri Lalu
Matti Virolainen
Ari Suontlahti
Reijo Alanne
Tapio Rinne
Mano-Mikael Nokelainen
Matti Heinänen
Aapo Cederberg
Seppo Lehto
Timo Niiranen
Jussi Ylimartimo
Juhani Nikkanen
Olavi Leino
Jarkko Metsänvirta
Vesa Sundqvist

Vuoden ilmatorjuntamiehet
- 2013 luutnantti (res)
- 2014 majuri (evp)
- 2015 everstiluutnantti (evp)

Lauri Niemelä
Ilkka Tynys
Esa Kelloniemi
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Olli-patsas on luovutettu Ilmatorjuntayhdistyksen hallituksen nimeämälle vuoden
ilmatorjuntamiehelle vuodesta 2013 alkaen. Vuosina 1982-2012 valituksi tulleet
nimettiin vuoden ilmatorjuntaupseeriksi ja myös heille luovutettiin Olli-patsas.
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Ilmatorjuntasäätiön ja ilmatorjuntayhdistyksen hallitusten ja valtuuskuntien puheenjohtajat sekä kunniajäsenet

Ilmatorjuntasäätiön ja ilmatorjuntayhdistyksen
hallitusten ja valtuuskuntien puheenjohtajat sekä
kunniajäsenet
Ilmatorjuntasäätiön hallituksen puheenjohtajat
- 1957-64
varatuomari		
Paavo Karvonen
- 1965-87
vuorineuvos		
Aarne Aarnio
- 1988-93
teollisuusneuvos		
Yrjö M Lehtonen
- 1994-96
toimitusjohtaja		
Seppo Ahonen
- 1997-00
eversti			
Mikko Virrankoski
- 2001-07
eversti			
Raimo Lahtiperä
- 2008-09
eversti			
Risto Häkkinen
- 2010-14
kenraalimajuri		
Kari Siiki
- 2015-		
kenraaliluutnantti		
Hannu Herranen
Ilmatorjuntasäätiön valtuuskunnan puheenjohtajat
- 1997-99
teollisuusneuvos		
Yrjö M Lehtonen
- 2000-13
toimitusjohtaja		
Raimo Piiroinen
- 2014-		
vuorineuvos		
Kari Jordan		
Ilmatorjuntasäätiön kunniajäsenet
- 20.12.1965
eversti			
- 20.12.1965
eversti			
- 7.12.1966
varatuomari		
- 11.12.1967
toimitusjohtaja		
- 13.12.1978
eversti			
- 13.12.1978
eversti			
- 13.12.1978
insinööri			
- 14.12.1988
vuorineuvos		
- 29.11.1989
eversti			
- 14.5.1997
teollisuusneuvos,
everstiluutnantti 		
teollisuusneuvos		
- 15.12.1999
- 5.5.2003
eversti			
- 5.5.2003
eversti			
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Eino Tuompo (k. 8.7.1979)
Pekka Jokipaltio (k. 31.5.1977)
Paavo Karvonen (k. 29.6.1976)
Unto Pöysti (k. 8.3.1970)
Niilo A A Simojoki (k. 10.12.1992)
Eino Hirva (k. 2.10.2004)
Olavi Rahela (k. 22.9.1999)
Aarne Aarnio (k. 6.4.2013)
Kalervo Huuhka (k. 9.8.1997)
Kaarle H Pentti (k. 29.12.2014)
Yrjö M Lehtonen
Mikko Virrankoski
Ahti Lappi

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen hallituksen puheenjohtajat
- 1954-56
eversti			
Pekka Jokipaltio
- 1956-58
vuorineuvos		
Olavi Sipilä
- 1958-60
everstiluutnantti		
Olavi Seppälä
- 1960-65
eversti			
Jarl Jarkka
- 1965-69
eversti			
Lauri Pamppunen
- 1969-71
everstiluutnantti		
Veikko Rantalainen
- 1971-74
everstiluutnantti		
Eino Vainio
- 1974-76
eversti			
Raino Ahonen
- 1976-80
everstiluutnantti		
Väinö Raatikainen
- 1980-82
everstiluutnantti		
Ahti Lappi
- 1982-87
everstiluutnantti		
Mikko Virrankoski
- 1987-90
everstiluutnantti		
Pauli Thomenius
- 1990-93
everstiluutnantti		
Kalervo Sipi
- 1993-96
everstiluutnantti		
Risto Tyrväinen
- 1996-99
eversti			
Rauli Korpela
- 1999-02
eversti			
Risto Häkkinen
- 2002-05
everstiluutnantti		
Harri Luoma
- 2005-08
everstiluutnantti		
Hannu Kylmäniemi
- 2008-10
everstiluutnantti		
Ari Suontlahti
Ilmatorjuntayhdistyksen hallituksen puheenjohtajat
- 2010 		
everstiluutnantti		
Ari Suontlahti
- 2010-11
eversti 			
Ari Rautala
Heikki Bergqvist
- 2011-		eversti			
Ilmatorjuntayhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajat
- 2010-		
kenraaliluutnantti		
Antti Simola
Ilmatorjuntayhdistyksen kunniajäsenet
- 2009		everstiluutnantti		Pauli Thomenius
- 2012		eversti			
Hannu Pohjanpalo
- 2012		eversti			
Mikko Virrankoski
- 2014		eversti			
Ahti Lappi
varatuomari, majuri (res) Matti Heinänen
- 2015
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Ilmapuolustuksen uusimmat teokset
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Tukijat
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Tukijat

33. ItUK 1955/1956
tervehtii Ilmatorjunnan
vuosikirjan lukijoita.
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Tukijat

YRJÖ
PIRILÄ
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234

235

Ilmatorjunnan vuosikirja 2015

Puolustusvoimauudistus ja ilmapuolustus

Ohjusvene Hanko torjuu ITO 04:llä Banshee-maalilennokin.
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Puolustusvoimauudistus ja ilmapuolustus
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