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ALKUSANAT
Sotatekninen arvio ja ennuste (STAE) arvioi tulevaisuutta teknologian ja puolustusmateriaalin näkökulmasta. Asiantuntijat ovat tehneet työnsä omista lähtökohdistaan ilman
erityistä sovittua näkemystä kehityssuunnista. Tästä johtuen eräät kirjoittajat ovat kuvanneet lähitulevaisuutta ja eräät kaukaisempaa horisonttia.
Teoksen ensimmäinen osa käsittelee puolustusjärjestelmien taustalla olevien teknologioiden kehittymistä ja kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Toisessa osassa käsitellään puolustusjärjestelmien osakokonaisuuksia ja niiden kehityssuuntauksia.
Nämä osakokonaisuudet on valittu siten, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin
puolustusvoimien kehittämisohjelmien parissa tehtävää työtä. Samanaikaisesti STAE
-työn kanssa on laadittu puolustusvoimien strategista suunnittelua tukeva arvio teknologian vaikutuksesta sotilaalliseen suorituskykyyn vuoteen 2030 mennessä.
Puolustusvoimien kolme päätehtävää – kotimaan puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja kansainvälinen yhteistyö – voivat aiheuttaa tarvittavalle materiaalille
erilaisia vaatimuksia. Puolustus- ja turvallisuuskäsitteet lähenevät toisiaan – samoin käytettävät välineet eräiltä osin. Raja siviili- ja sotilastuotteiden välillä kapenee. Siviilipuolen teknologiat kulkevat usein edellä ja sotatekniikka soveltaa perässä. Kustannuspaineet
kasvavat samanaikaisesti. Kysymys joudutaan asettamaan niin, että miten sovitetaan keskenään tavoiteltavat suorituskyvyt, resurssit ja teknologiset mahdollisuudet. Materiaalihankkeiden hallinta ja materiaalin elinjakson hallinta tulevat entistä tärkeämmiksi.
Kansainvälinen yhteistyö aiheuttaa yhteensopivuusvaatimuksen muiden toimijoiden
kanssa. Euroopan Unionissa on ymmärretty puolustusmateriaalin kehittämisen merkitys koko Euroopan teolliselle ja teknologiselle pohjalle. Suomen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön materiaalihankkeissa ja tutkimuksessa turvaa osaltaan tietotaidon
tasoa ja samalla erittäin tärkeää huoltovarmuutta.
STAE ilmestyy tällä kertaa perinteisesti paperille painettuina kirjoina. Wikipedia-tyyppisen työkalun käyttöönotto toimitustyössä on suunnitteilla. Kaikki muutkin ideat työn
kehittämiselle ovat tervetulleita. Vastuu STAE:n tuottamisesta on ollut ensimmäistä
kertaa Puolustusvoimien Teknisellä Tutkimuslaitoksella. Tutkimusjohtajat insinöörikommodori Arto Hakala ja insinöörikomentaja Mikko Kari sekä tietopalvelupäällikkö
Elisa Pääkkönen ja informaatikko Markku Pitkänen ovat tehneet oivallista työtä. Kirjoittamiseen on osallistunut kymmeniä henkilöitä, jotka ovat omaa aikaansa säästämättä
paneutuneet kiitettävästi tehtäväänsä. Esitän parhaat kiitokseni kaikille kirjoitus- ja toimitustyöhön osallistuneille.

Helsingissä 11.04.2008
Veli Pekka Valtonen
Insinööriprikaatikenraali
Sotavarustepäällikkö
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1.2

Johdanto

Tekniikoiden ja teknologioiden muutokset tulevat olemaan seuraavan 15 vuoden aikana rajuja. Nykyinen Mooren lain mukainen elektroniikan kehitys tulee kohtaamaan
väistämättömiä esteitä prosessoritekniikan kellotaajuuksien kasvaessa niin korkeiksi, että
signaali ei enää pysy materiassa. Tämä tulee johtamaan uuden tyyppisen prosessoriteknologian käyttöönottoon, mikä väistämättä heijastuu verkkotekniikoihin. Erilaisten laajakaistaradioiden, ohjelmistoradioiden jne. kehittyminen tulee muovaamaan ihmisten
tietoliikenteen käyttöä sekä kaventamaan palveluntarjoajien markkinoita tarjoamalla
lähes ilmaisen monihyppyradiotekniikkaan perustuvan verkotuksen. Samalla kun teknologia kehittyy, muovautuu myös verkon palvelutarjonta ja sekä niiden integraatio.
Integraatio verkoissa jakautuu normaalin tekno-/poliittisen kehityksen muovaamaan
kehityskulkuun sekä erilaisten markkina-/ympäristöhäiriöiden poikkeutukseen tästä
linjasta. Vallitseva trendi integraatiossa on nykyinen all IP ajattelu, jonka vahvin tuotos
on kehitteillä oleva seuraavan sukupolven verkkopalvelumalli (NGN).
Tämä työ jakautuu kahteen osaan:
1. Vuosiin 2006–2012: ajanjaksoon jolla tekniikan kehitys on hyvin suurella varmuudella ennakoitavissa nykyisen tekniikan kehitystrendien ja elinkaarimallien pohjalta.
Tekniikan kehitystä ohjaa tällöin pääsääntöisesti tekno-ekonominen kehitys yhdessä
vallitsevan regulaation kanssa.
2. Vuosiin 2012–2020: ajanjaksoon jolla tekniikan kehitys on enemmänkin sosio-ekonomisen kehityksen ohjaamaa. Tällöin yksittäiset muutokset voivat tapahtua varsin
yllättävien käänteiden kautta. Näitä käänteitä voivat olla suuret ilmastomuutokset,
teollistumisen muutokset 3. maailmassa, halpojen laajakaistaradioiden mahdollistama verkkoanarkia jne. Yhtäkaikki kehitys tapahtunee murrosten kautta, joiden ennakoiminen on erittäin hankalaa. Siksi keskitymme tältä osin kahteen äärimuotoon
a. Tasaisen kehittymisen kautta tapahtuvaan kommunikaation kehittymiseen, jota
muovaa lähinnä luonnonvarojen – etenkin polttonesteiden määrän väheneminen ja toisaalta ilmaston saastuminen, joka pakottaa ihmisten liikkuvuuden pienenemiseen
b. Yhteiskuntamurrosten kautta tapahtuvaan kommunikaation muutoksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten opportunististen laajakaistaradioiden käyttöä
regulaatiosta piittaamatta. Tämä johtaa ”ilmarajapinnan” saastumiseen ja kommunikaation perustumiseen lyhyillä jänteillä vahvimman signaalin ehdoilla.

1.3

Kiinteän verkon tekniikoiden kehittyminen
vuosina

Kiinteän runkoverkon tekniikat ovat kehittyneet pohjautuen erilaisiin integraatiomalleihin. Integraatiomalleissa on etsitty alustaa, jonka päälle kaikki erilaiset kommunikaatiopalvelut sovitetaan tai uudelleen kehitetään. Yhteistä näille kaikille malleille on ollut
pyrkimys kaikkien palveluiden mahdollisimman hyvätasoisesta välittämisestä ja toisaalta
niiden toimittamisesta yhden rajapinnan kautta. Erilaisia integraatioalustoja ovat olSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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leet puhelinverkon pohjalle rakentunut N-ISDN, ATM:n päälle rakentunut B-ISDN
ja nykyinen IP:n päälle rakentuva integraatio. Jokaisella näistä on ollut oma elinkaarensa, joka on noudattanut selkeää noin kymmenen vuoden sykliä. Jos tarkastellaan tästä
näkökulmasta IP:n elinkaarta, voidaan todeta huippuvaiheen olleen ja tekniikan olevan
väistymässä uudemman tieltä.
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Yleensä integraatiotekniikka on perustunut runkoverkon vallitsevaan tekniikkaan. Käytännössä tämä tekniikka oli pitkälti 90-luvulle asti PDH, jonka syrjäytti ATM. ATM:
n kultakautta rajoitti rinnakkainen SDH-tekniikkaan perustuva PoS-tekniikka, joka itsessään ei soveltunut laajamittaiseen integraatioon. Yhtäkaikki se söi ATM:n markkinaa
alhaaltapäin kun taas laajeneva IP-tekniikan käyttö söi markkinaa ylhäältäpäin. PoS:n
ja sen hyödyntämien xWDM-tekniikoiden laajenemisen myötä verkotus siirtyi kerrosta ylemmäksi IP-kerrokselle. IP oli ubiikki protokolla, joka oli käytössä lähes kaikissa
datalaitteissa niiden Internet-kytkennän kautta. Näin oli luonnollista tämän tekniikan
muodostumiseksi uudeksi integraatioalustaksi. Tendenssi integraatioalustojen kehityksessä on viime aikoina aina matalammalla tasolla tapahtuva integraatio. Tästä poikkeus
on verkkotekniikka riippumaton NGN-malli, joka pohjautuu avoimiin rajapintoihin ja
puhtaaseen palveluintegraatioon. Kilpailevia malleja onkin vähintään neljä:
1.
2.
3.
4.

Avoin Internet -malli
Suljettu all IP -malli eli NGN –malli
All Ethernet -malli
All optical -malli
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1.3.1

Avoin Internet -malli

Avoin Internet -malli perustuu Internet-verkkojen kehityksen alkuperäiseen toimintamalliin, jossa verkon ydinratkaisuna toimii IP-protokollaperhe ja sen päälle tuotettavat
palvelut perustuvat verkon käyttäjien vapaasti rakentamiin sovelluksiin, joita tarjotaan
vapaasti toisten käyttäjien käytettäväksi. Avoimen Internet-verkon tunnuspiirre on verkon neutraliteetti – läpinäkyvyys kommunikoivien päätelaitteiden ja sovellusten kannalta. Tämä läpinäkyvyys on teknisellä tasolla murentunut erilaisten middle-box (NAT)
ja yhteyskontrollereiden (signalointi yhdyskäytävät jne.) vuoksi. Verkon neutraliteetti
onkin ehkä parhaiten nähtävissä arvoketjussa. Avoimessa Internet:issä palveluntarjoajat
eivät itse ylläpidä verkkoja, vaan se on muiden toimijoiden tuottama (ISP:t). Internet:in
palveluntarjoajien liiketoimintamallit ovat kehittyneet mainostamisen ympärille, jonka
avulla elävät sellaiset globaalit palveluntarjoajat kuten google ja yahoo jne.. Tällainen arvoketju, jossa on selvästi erillään loppukäyttäjät, verkko-operaattorit ja palveluntarjoajat,
on hyvin erilainen verrattuna perinteisiin mobiili- ja PSTN-markkinoihin. Perinteiset
mobiilioperaattorit haluaisivat jatkaa samalla tavalla kuin aikaisemminkin ja pitää kiinni
myös palveluliiketoiminnasta. Arvoketjun muutos ei houkuttele verkko-operaattoreita,
koska se näyttää kaventavan heidän liiketoimntamahdollisuuksiansa. Kaikesta huolimatta on odotettavaa, että IP leviää yhä uusiin päätelaitteisiin. IP:n vahva asema erilaisissa päätelaitteissa onkin sen etu kilpaileviin tekniikoihin verrattaessa. Internet -mallilla
on kuitenkin ongelmia, kuten esim. osoiteavaruuden pienuus ja liikkuvuuden hallinnan
heikkous. Internet -protokollaperhe on alun perin kehitetty langalliseen ympäristöön,
ja sitä on viime aikoina alettu soveltamaan langattomaan ympäristöön, joka on toimintaympäristönä hyvin erilainen. Pakettiliikenteelle reaaliaikaiset palvelut ja liikkuvuus,
sekä langattomien yhteyksien epäluotettavuus, aiheuttavat kovia haasteita. IP:n vahvuus
on toisaalta sen avoimuudessa: IP:n kehitys on tapahtunut avoimena prosessina ja vahvasti markkinaohjautuneena. Markkinaohjautuvuus onkin taannut protokollan kehittymisen vastaamaan käyttäjien tarpeita. Avoimien Internetin arvo onkin pitkälti verkon
vapaassa informaation levityksessä ja kokonaan uudenlaisen ja monipuolisen palveluntarjoaja joukon syntymisessä. Tämä Internet onkin pitkään ollut itseisarvo puhuttaessa
tulevaisuuden verkotuksesta. Internetin suurin haaste on kuitenkin turvallisuus, koska
alun perin ajateltiin että kaikki verkon käyttäjät ovat luotettavia, mutta todellisuudessa mahdolliset viholliset ovat tänä päivänä Internet -verkon sisällä. Tästä syystä esim.
roskaposti on lisääntynyt dramaattisesti ja erilaiset haittaohjelmat leviävät kulovalkean
tavoin. Nykyisin lähes kaikki haittaohjelmat ovat rikollista alkuperää: tarkoitettu joko
edistämään roskapostin lähettämistä tai kaappaamaan arvokasta tietoa kuten luottokorttitietoja tai tunnussanoja pankkipalveluihin. Avoimen Internet:in tuorvallisuuteen
on viime aikoina kehitetty erillisiä ratkaisuja, joiden avulla verkkoa (esim. VPN, IPsec,
salaukset jne.) ja siihen kytketty palveluita voidaan käyttää, mutta edelleenkin voidaan
todeta, että turvallisuusongelmat muodostavat suurimman haasteen avoimelle Internetmallille.
Käytännössä IP-protokollan puutteet ja toisaalta perinteisten Telecom -operaattorien
halu saada kontrolli takaisin itselleen tulevat johtamaan perinteisen IP-palvelumallin
osittaiseen murenemiseen ja uuden mobiilikommunikaation ja verkkokeskeisten palveluiden ohjaaman arkkitehtuurin (NGN) kehittymiseen. Avoimessa Internet mallissa on
kaksi olennaista ongelmaa: turvallisuus ja huono soveltuvuus langattomaan maailmaan.
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Jos ne eivät ratkea avoimen Internet-mallin mukaisessa toimintatavassa, niin siitä saattaa
seurata että NGN-mallin mukainen suljettu toimintamalli saa jalansijaa. Mobiliteetin
kannalta keskeinen ongelma on verkko-osoitteen ja käyttäjän identiteetin vahva relaatio. Tähän ongelmaan ratkaisua on kehitetty HIP:n (Host Identity Protocol) kaltaisilla
identiteettiprotokollilla. HIP:issä käyttäjän identiteetti ja päätelaitteen verkko-osoite
erotetaan toisistaan samalla tavalla kuin mobiiliverkoissa. Myös avoimen IP-maailman
kannattajakunnassa (tiede- ja teknologiayhteisöt) on tapahtunut voimakasta muutoshalua nykyisen IP-verkotuksen suhteen.
Toistaiseksi IP-verkkoihin ei ole kohdistettu vahvaa regulaatiota mutta perinteisten Telecom – palvelujen siirtyminen internetiin voi aiheuttaa myös voimakkaampaa julkisen
vallan roolia verkkotekniikan kehityksessä. Tähänastinen säätely on kohdistunut pääasiassa verkoissa käytettäviin sovelluksiin ja tarjottuihin palveluihin. Ensimmäinen regulaatioaskel tapahtuneekin verkkojen välisten yhdysliikennemaksujen järjestelyissä. Nykyinen bipolaarinen maksuperiaate ei ole IP-verkkojen kehityksen kannalta toimiva ja
hidastaakin todellisten laatutakuiden realisoitumista IP-verkoissa. Todellisen kustannustenjakomenetelmän puute heijastuu myös verkkojen välisessä liikenteessä käytettävään
reititykseen. Nykyinen reititys perustuu puhtaasti politiikkaohjautuvaan toimintaan
eikä ota huomioon ollenkaan yhteysvälin laadullisia ominaisuuksia. IP:n vahva asema
säilyneekin vielä pitkään vapaan palveluverkon sisällä mutta lisääntynyt roskapostin
määrä ja IP:n heikko soveltuvuus median jakeluun johtanee enemmin tai myöhemmin
muilla tekniikoilla toteutettaviin palveluverkkoihin.

1.3.2

Suljettu all-IP –malli eli Next Generation Network

Suuri osa aktiivisesti ja laajassa käytössä olevista tietoliikennepalveluista hyödyntää tänä
päivänä omaa kyseiselle palvelulle suunniteltua ja optimoitua tietoliikenneinfrastruktuuria (ns. vertikaalinen integraatio). Nämä tietoliikenneinfrastruktuurit ovat vähintäänkin loogisesti erillisiä (esim. kiinteiden puhelinverkkojen puhelin- ja laajakaistaiset
datapalvelut), mutta vielä hyvin usein myös fyysisesti täysin erillisiä (esim. puhelinverkko ja maanpäällinen TV-lähetysverkko). Aivan viimeaikoina fyysisen verkon osalta on
jonkinasteista yhdentymistä (konvergoitumista) ollut havaittavissa, mutta loogisesti eri
verkkoja hallitaan vielä laajalti täysin erillisinä eikä eri palveluita ole saatavissa yhden ja
saman fyysisen yhteyden avulla. Mikäli tietoliikennepalveluita välitettäisiin loogisesti
yhtenäisissä verkoissa, saavutettaisiin verkkojen hallinnan suhteen skaalautuvuusetuja,
ja kuluttajille sekä yrityksille pystyttäisiin tarjoamaan samoja palveluita useiden fyysisten rajapintojen yli, esimerkkinä erilaiset langattomat tekniikat (WLAN, UMTS) ja
xDSL-tekniikat. Tätä prosessia kutsutaan nimellä palvelukonvergenssi tai lyhyemmin
vain konvergenssi.
Lukuisat standardointitahot ja erityisesti operaattorit ovat kiinnostuneita kehittämään
menetelmiä, joilla konvergenssin tapahtumista voitaisiin nopeuttaa ja helpottaa, ja näin
aikaansaada seuraavan sukupolven tietoverkko (NGN, Next Generation Network). Alueen standardoinnissa on useita erillisiä hankkeita ja näissä samaan tavoitteeseen viitataan
monesti AIPN-lyhenteellä (All IP Networks). Pyrkimyksenä NGN-standardoinnissa on
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se, että luodaan vahvasti palveluntarjoajan (esim. telecom -operaattori) kontrolloima
palveluverkko, jonka palveluista palveluntarjoaja pystyy laskuttamaan kuten aikaisemmin mobiili- ja PSTN-verkosta. NGN-verkoissa tarjotut palvelut tulevatkin pitkälti perustumaan IP Multimedia Subsystem (IMS) – järjestelmän käyttöön. NGN-verkossa,
vaikka se perustuukin IP-tekniikan käyttöön, on jouduttu luopumaan verkon neutraliteetista. Käytössä on verkkokeskeinen toimintatapa, jossa kaikki viestintä kulkee erilaisten viestinvälitysjärjestelmien kautta, jossa sen validiteetti ja hinta määritellään.
NGN-verkkojen perusajatus on se, että palvelu, sovellus ja siirto(verkko) -kerroksien
välillä on standardoituja rajapintoja, joten erilaisten palveluiden käyttö erilaisten sovellusten kautta erilaisissa verkoissa on mahdollista siinä määrin, kuin fyysiset rajoitteet
tällaisen käytön mahdollistavat. NGN-verkot pyrkivät takaamaan vapaan liikkuvuuden
käyttäjälle, jolla on mahdollisuus käyttää kaikkia erilaisia palveluita vapaasti. NGNverkkojen tärkeimpiä perusominaisuuksia ovat mm. pakettien välitykseen pohjautuva
tiedonsiirto, avoimien rajapintojen määrittely niin palvelu-, sovellus- kuin verkkorajapinnoissa, päästä päähän tarjottu palvelun laatu (E2EQoS), liikkuvuuden (niin päätelaitteen kuin käyttäjänkin) tukeminen siten, että palvelut ovat käytössä mistä vain,
verkkoturvallisuuden tukija, kaikkien viranomaismääräysten huomioiminen, esimerkiksi hätätilannekommunikointi poikkeusoloissa ja verkkoturvallisuuteen liittyvät määräykset. Erityisesti on huomattava, että pakettipohjainen välitystekniikka tässä yhteydessä
tarkoittaa nimenomaan IP-tekniikan käyttöä ja näin ollen IP-tekniikan käytön laajentamista sellaisiinkin verkkoihin, joissa sitä ei aikaisemmin ole ollut käytössä.
NGN-standardointityö on ITU-T:ssä kesken. Samankaltaisia ja -sisältöisiä standardointihankkeita on meneillään lukuisissa muissakin standardointielimissä kuten ETSI:ssä,
ATIS:ssä, USA:ssa ja 3GPP:ssä. Lyhyellä tähtäimellä on mahdotonta sanoa varmaksi
sitä, mikä standardointihankkeista tulee olemaan muita edellä. NGN-konseptien horisontaalisesti integroitunut ajatusmalli on kuitenkin saanut verkko-operaattoreiden
hyväksynnän ja ensimmäiset NGN-verkkojen toteutushankkeet ovat jo käynnissä monella eurooppalaisella operaattorilla ja niitä odotetaan tuotantokäyttöön kuluvan vuosikymmenen vaihteeseen mennessä. Toteutuessaan hankkeet tuovat ubiikin, kaikkialla
läsnä olevan, tietoverkon yksittäisen käyttäjän ulottuville riippumatta siitä, millainen
päätelaite käyttäjällä on. Käyttäjän käytettävissä olevat palvelut ovat tämän näkemyksen
mukaan riippuvaisia vain päätelaitteen ominaisuuksista sekä käytössä olevan liityntätekniikan asettamista rajoituksista; pääsy verkon siirtokapasiteettiin on joka tapauksessa
olemassa.
Pitkällä aikavälillä NGN-ajattelumalli on järkevä. NGN-standardit eivät sinänsä sitoudu mihinkään tiettyyn verkkotekniikkaan, sovellus- tai palveluympäristöön vaan pyrkivät ainoastaan tarjoamaan yhtenäisen rajapinnan verkon käyttöä varten. Käyttäjälle
erilaisten verkkotekniikoiden rajapinnat hämärtyvät ja verkko ”kulkee mukana” siellä
missä päätelaitekin. Päätelaitteiden kehittämiselle standardointi on haastavaa. Uusien
NGN-päätelaitteiden tulisi kyetä liittymään hyvinkin erilaisiin verkkoihin, esim. erilaiset langattomat tekniikat sekä kiinteän verkon liitynnät, mikäli halutaan tarjota käyttäjälle jatkuvaa mahdollisuutta käyttää tietoverkkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteen parhaimmillaan, tai pahimmillaan, päätelaitteeseen täytyy toteuttaa jopa toistakymmentä
liityntärajapintaa (antennit, optiset ja sähköiset liitynnät useine variaatioineen). KäytänSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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nössä tavallisen käyttäjän laitteissa tässä todennäköisesti rajoitutaan maanosakohtaisiin
malleihin, joissa on toteutettuna suosituimmat rajapinnat (tällä hetkellä esim. langaton
IEEE 802.11g ja langallinen 1 Gbps Ethernet). Mikäli NGN-standardointi etenee, on
edessä myös käyttäjien ja päätelaitteiden määrän kasvu ja tätä myöten IPv4-tekniikan
rajoitukset osoiteavaruuden käytössä tulevat todennäköisesti vihdoinkin vastaan. Isomman osoiteavaruuden ja tätä kautta suuremman määrän päätelaitteita tarjoaa jo standardoitu ja koekäytetty IPv6-tekniikka, jonka osoiteavaruus on ajateltavissa olevalla pitkällä
aikavälillä riittävä.
Viimeiseksi on huomattava, että NGN-verkot eivät tarkoita vain jollain tavalla laajennettua Internetiä, vaan NGN:n tavoitteena on pyrkiä integroimaan kaikkien erilaisten
tietoliikenneverkkojen erilaiset palvelut yhtenäisten ja avoimien rajapintojen taakse, jolloin niiden käyttö on mahdollista missä vain verkkoon on fyysisesti mahdollista liittyä.
Huomattavaa NGN-mallissa on se, että vaikka samalla se tarjoaa avoimet rajapinnat,
niin perusajatuksena on vahvasti palveluntarjoajan kontrolloima palveluverkko. Tämä
mahdollistaa asiakkaiden viestinnän kontrolloinnin ja toisaalta laskuttamisen erilaisten
mediapalveluiden käytöstä.

1.3.3

All Ethernet -malli

All Ethernet -malli perustuu Metro Ethernet Forumin (MEF) tekemään työhön, jonka
lähtökohtana on Ethernet tekniikan levinneisyyden hyödyntäminen. Ethernet on sekä
vallitseva L2-tekniikka kaikissa lähiverkoissa että tämän lisäksi suuri osa runkoverkkojen
liikenteestä on lähiverkkojen välistä Ethernet-liikennettä. Ethernet on tekniikkana markkinahäiriö. Se on kehittynyt ilman suurempaa kiinnostusta/panostusta tietoliikenteen
standardointiorganisaatiolta. Tekniikan kehitys on ollut pitkäjänteistä ja markkinoiden
on annettu ohjata tekniikan kehityskulkua vastaamaan todellisia tarpeita. Käytännössä
tämä on johtanut siihen, että tekniikan kompleksisuus ja sitä kautta historian painolasti
on pysynyt suhteellisen matalana.
MEF:n all Ethernet –mallin pohjana on ns. operaattoritasoinen Ethernet (Carrier Grade
Ethernet – CGE). CGE:n idea on tuottaa Ethernet L2-tekniikalla ubiikkiverkko, joka
ulottuu asiakasverkoista läpi runkoverkkojen. Verkon toiminta perustuu yhteydelliseen
pakettikytkentään (kuten ATM:ssä) Ethernet virtuaalipiirein (EVC). EVC on looginen
yhteys kahden tai useamman verkkoliityntäpisteen välillä. Tämän loogisen yhteyden toteutus voi olla palveluna looginen LAN tai virtuaalijohdin riippuen verkolta halutusta
lisäarvosta. MEF:n malli tarjoaa Ethernet -pohjaisesti sekä synkronisia että asynkronisia
palveluita. Synkroniset palvelut perustuvat TDMoE sovitukseen, jonka keskeinen tehtävä on rakentaa bittivirran kellotuksen siirto asynkronisen pakettiverkon päälle. Vaikka
mallin onkin all Ethernet, on mallin mukaisessa verkossa myös tuki perinteiselle IP-tekniikalle ja sen tarjoamalle globaalinen Internet-palvelulle. Käytännössä tämä on toteutettu yhtenä EVC LAN:na läpi palveluntarjoajan verkon. Käytännössä mallin vahvuus
on erilaisten konversioiden määrän pienenemisessä sekä toisaalta vahvasti yhteydellisessä
runkoverkon hallinnassa. Tämä eroaa nykyisestä MPLS ja VPLS verkotuksesta siinä,
että tekniikka on alun perin suunniteltu hierarkkiseksi ja skaalautuvaksi.
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Käytännössä CGE pohjautuu useiden eri organisaatioiden kehittämien suositusten
yhteensovittamiseen. Varsinainen Ethernet -tekniikan kehitys tapahtuu IEEE 802.1
-työryhmän puitteissa. Kyseinen työryhmä on tuottamassa kahta toistaan täydentävää
suositusta, joilla lähiverkkotekniikasta saadaan todellinen runkoverkkoihin soveltuva
verkkotekniikka. 802.1ad (Provider Bridge Ethernet) on laajennus, jossa normaaliin
VLAN-kehykseen liitetään toinen tai useampia VLAN-tunnisteita. Tämä mahdollistaa verkon virtualisoinnin asiakas- ja palvelukohtaisesti. Ongelma tekniikassa on välityksessä käytettävät osoitekentät, jotka edelleen ovat asiakkaan osoitteita. Tämä johtaa
runkoverkolle äärimmäisiin skaalautuvuusvaatimuksiin. 802.1ad:n mukaisia ns. ’metro
ethernet’ -verkkoja on rakennettu useisiin maihin ja tekniikan menestys onkin johtanut
rinnakkaisen 802.1ah (Provider Backbone Bridge Ethernet) suosituksen kehittämiseen.
802.1ah muuttaa toimintaa runkoverkkojen osalta sisältämään sisäkkäisiä kehyksiä, jolloin asiakkaan tietorakenne kehystetään palveluntarjoajan tietorakenteeseen. Käytännössä tämä vapauttaa operaattorin runkoverkon levittämästä asiakkaiden osoitteita koko
runkoverkon laajuudella. Operaattorin MAC-kehys sisältää asiakas- ja palvelukohtaisia
tunnisteita, joiden avulla voidaan yksilöllisesti rakentaa liikenteenhallintaa. 802.1ah on
vielä kehitysasteella ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2007/2008. Käytännössä aikataulu mahdollistaa tekniikkaan perustuvien verkkojen laajemman leviämisen vuosikymmenen lopulla. CGE:n ohjaus- ja hallintaprotokollat perustuvat sekä IEEE:n, ITU:
n että IETF:n suosituksiin. Keskeistä Ethernet-tekniikan käyttöönotolle runkoverkoissa
on tarvittavan reititystekniikan kehittyminen. Nykyisellään 802.1ah:n mukaisissa runkoverkoissa eri virtuaalipolkujen reititys tapahtuu käyttämällä ulkoisia reitityspalvelimia
tai puhtaasti hyödyntämällä perinteistä ’spanning tree’ -protokollaa. Käytännössä tähän
tarvitaan ratkaisu, joka mahdollistaa todellisen reitityksen, varmistuksen ja liikenteenhallinnan skaalautuvalla tavalla. Yhtenä ehdotuksena on ollut käyttää ISIS:n kaltaista
protokollaa tähän tehtävään.
Metro Ethernet Forum on kehittänyt tekniikan ympärille kokonaisverkkoratkaisua, jossa huomioidaan niin laadulliset kuin palvelulliset ominaisuudet. MEF:n tavoitteissa on
syrjäyttää ainakin osittain AIPN-malli NGN-alustana ja luoda rinnakkainen vaihtoehto. Vaihtoehtoa puoltaa ainakin riippumattomuus verkkokerroksen identiteetistä, mikä
luo suoran käyttömahdollisuuden HIP:n kaltaisille identiteettiprotokollille. Mekanismit laadullisten takuiden aikaansaamiselle ovat ainakin samalla tasolla kuin ne ovat IPrunkoverkoissa – kysymys on lähinnä resurssien kohdistamisessa ja yleisessä hyväksynnässä, että IP ei tulekaan olemaan kaiken integraation kulmakivi. Avoin IP-verkko on
mahdollista toteuttaa erillisenä palveluna E2EE-verkossa. Tämän palvelun mielekkyys
palveluntarjoajan kannalta on kyseenalainen. Mikäli avoimen Internetin saastuminen
jatkuu nykyisellä tahdilla, ei sen välittämässä tiedossa ole viiden vuoden sisällä juurikaan validia informaatiota. Toisaalta, jos roskapostitus ja muu laiton toiminta saadaan
kuriin, voi avoimella IP-palvelulla olla edelleen paikkansa globaalina viestintäpalveluna.
Mielenkiintoinen yhdistelmä ja ajatuksena varsin mahdollinen on se, että palveluntarjoajan oma palvelutarjonta perustuu E2EE-tekniikalla toteutettuihin lisäarvopalveluihin
ja globaalit liikkuvuutta edellyttävät palvelut perustuvat NGN:n kaltaiseen kontrolloituun IP-verkkoon E2EE-verkon sisällä. Käytännössä tämä mahdollistaisi perinteisten
verkkojen joustavan liittämisen osaksi tehokkaampaa välitysinfrastruktuuria.
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1.3.4

All Optical -malli

Optisen verkotuksen kehityslinjat ovat pitkälti sidoksissa optisen komponenttiteknologian kehitykseen ja toisaalta soveltuvien optisen polun kontrollimenetelmien kehittymiseen. Kehityslinjat seuraavatkin selkeää mallia, jossa optisen tiedonsiirron rooli muuttuu
”putkista” paketteihin.
Nykyinen piirikytkentäisiin aallonpituusvarauksiin perustuva optinen verkotus soveltuu
hyvin runkoverkkojen ristikytkentään, jossa suuria datamääriä siirretään ennalta valikoitujen pisteiden välillä. Nykyiset kanavointijärjestelmät kykenevät tukemaan rinnakkain hyvin suuria määriä aallonpituuksia, jolloin käytännössä päästään terabittiluokan
linkkinopeuksiin. Verkotus rakentuu konﬂiktivapaista aallonpituuspuista, joiden viritykseen tarvitaan tieto verkon topologiasta ja kaikista käytössä olevista yhteyspareista.
Kertaluontoisen optimoinnin kautta saadaan rakennettua haluttu kanavajako verkkoon.
Dynaamisempaan suuntaan päästään, kun aallonpituudet allokoidaan dynaamisesti ja
hyödynnetään konﬂiktien sattuessa erilaisia aallonpituuden muutokseen kykeneviä laitteita (prismat jne.). Käytännössä tämä on tekniikkaa, joka on tällä hetkellä saatavilla
useilta laitevalmistajilta.
Staattisista tai puolipysyvistä valopiireistä kohti dynaamista pakettikytkentää siirryttäessä puhutaan optisesta purskekytkennästä, joka on teoriassa toimivaa mutta kaupallisesti vielä liian kallista. Optisessa purskekytkennässä, varsinaista informaatiopursketta
edeltää merkinantopurske, jolla dynaamisesti muodostetaan aallonpituusreititys polulla
eteenpäin. Merkinantopurske on tyypillisesti hitaammalla nopeudella lähetetty informaatioalkio, joka laitteistossa muunnetaan sähköiseen muotoon. Tämän tiedon perusteella ohjataan optisia komponentteja haluttuun toimintaan (kytkentä, konversio,
jonotus jne.). Varsinainen datapurske voi olla ajallisesti lyhyt tai pitkä ja sen nopeus
riippuu generoivasta järjestelmästä. Optinen purskekytkentä on tehokas väline suhteellisen lyhyiden yhteyksien toteuttamiseen mutta omaa edelleen haasteita nimenomaan
erilaisten mikromekaanisten kytkentäelementtien (MEMS) ohjauksen osalta. Tekniikan
realisoitumista voitaneenkin odottaa yhdessä erilaisten nanoteknologiaan perustuvien
komponenttien (NEMS) kehityksen myötä. Käytännössä tämä tarkoittaneen sitä, että
kaupallisia verkkoja tällä tekniikalla rakennetaan ensi vuosikymmenellä. Koska informaation siirto edellyttää erillistä merkinantopursketta, onkin verkko miellettävissä nopeaksi piirikytkentäiseksi verkoksi. Merkinantopurskeet muodostavat erillisen – loogisen – merkinantoverkon.
Puhdas optinen pakettikytkentä on vielä tutkimusasteella. Ongelma puhtaassa optisessa pakettikytkennässä on tarvittavan ohjauselektroniikan nopeus. Suurella nopeudella
välitettävät optiset paketit ovat hankalia käsitellä, koska niiden sisältämä ohjausinformaatio välitetään yhtäläisellä nopeudella. Pullonkaula onkin optoelektronisessa konversiossa sekä paketin jonotuksessa ennen sen jatkolähetystä oikealle lähtöjohdolle. Näiden
haasteiden ratkominen tulee vaatimaan huomattavaa kehitystä joko optoelektronisessa konversiossa tai puhtaan optisen tietokoneen kehittymisessä. Olettavaa onkin että
tämä teknologia kypsyy vasta ensi vuosikymmen loppupuolella ja laajamittaisemmin
tulee käyttöön vasta sen jälkeen. Optinen pakettikytkentä asettaa uusia haasteita myös
verkossa välitettävän tiedon rakenteelle. Jotta optinen pakettikytkentä olisi mielekästä,
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täytyy välitettävien tietoalkioiden koon olla suhteellisen suuri. Tämä siksi, että useiden
kymmenien tai satojen gigabittien sekuntinopeudella välitettävä tyypillinen 1500-tavun
ethernet/IP kehys kestää ajallisesti vain kymmeniä tai satoja nanosekunteja. Näin nopeassa tahdissa tapahtuva mikromekaaninen kytkentä on erittäin haasteellista. Siksi on
oletettavaa, että hyvin pitkään vaaditaan käytettävän pakettien koon olevan mielellään
megatavuja eikä kilotavuja kooltaan. Tällainen suurikokoisten pakettien välittäminen
verkossa johtaa vääjäämättä sovellusten muuttumiseen. Jos kommunikaatio edelleen perustuu hypertekstipohjaisiin sovelluksiin, on oletettavaa, että ne palauttavat käyttäjälle
koko tietoalkion yhtenä optisena pakettina. Toisaalta on oletettavaa, että myös visualisointi kehittyy (holograaﬁset tai bionäytöt), jolloin tarvittavan visualisointidatan määrä
luontaisesti kasvaa ja sitä myötä myös välitettävien tietoalkioiden koko. Käytännössä
tämä tarkoittaa reaalimaailman ja siitä näytteistetyn siirrettävän informaation välisen
kohinan pienenemistä. Tällöin kommunikaatio-osapuolien välinen kokemus lähestyy
tilattomuutta.
Optisten verkkojen ohjausprotokollat perustuvat pitkälti ATM/MPLS-verkkoihin kehitettyihin protokolliin, joita on yleistetty (generalisoitu). Tästä vahvin esimerkki on
pitkälti kehitelty GMPLS-konsepti. GMPLS on tarkoitettu dynaamisten piirikytkentäisten optisten siirtoteiden muodostamiseen ja hallintaan. Samaa linjaa toteuttaa myös
ITU-T:n puitteissa kehitetty ASON-konsepti. Optiselle purskekytkennälle on kehitetty
omia ohjausprotokollia, joista tunnetuimpia ovat JET (Just Enough Time) ja JIT (Just
In Time). Kummankin tarkoitus on mahdollistaa kontrollikanavan kautta tapahtuvan
yhteyden muodostuminen ennen varsinaista datapursketta. Käytännössä tämä tapahtuu varaamalla pieni varmuusväli ohjaus- ja datapurskeen välille. GMPLS-konseptia on
myös laajennettu kattamaan optisen purskekytkennän vaatimuksia yhdistämällä RSVP
PATH ja RESV -mekanismeja JET ja JIT -protokollien toiminnallisuuksiin. Puhdas
optinen pakettikytkentä tullee sisältämään aivan uudenlaisia ohjaustoimintoja, koska
välityksessä keskeistä on huomioida fyysisen siirtotien ominaisuuksia kuten dispersio,
vaimennus jne. reitityspäätösten yhteydessä.

1.4

Langattomat tekniikat

1.4.1

Laajakaistainen liityntäverkko

Tilastokeskuksen käyttämä määritelmä laajakaistalle on vähintään 256 kbit/s nopeudella
toimiva tietoliikenneyhteys. Liikenne- ja viestintäministeriön laajakaistastrategian päivitetyt vaatimukset tilaajaliittymän tiedonsiirtonopeuksille ovat 2 Mbit/s vuoden 2006
alusta lähtien ja 8 Mbit/s vuoden 2008 alusta lähtien. Tyypillisesti laajakaistaiset yhteydet toteutetaan erilaisilla kuparisia liityntäjohtoja hyödyntävillä DSL (digital subscriber
line) -tekniikoilla, jotka talojakamossa tai katujakamossa liitetään optiseen liityntäverkkoon. Kaupunkialueella on usein mahdollista käyttää myös kaapelitelevisio-operaattorin yhteyksiä. Datanopeuksien kasvaessa tulee kuparikaapelien etäisyysvaimennus yhteyksiä rajoittavaksi tekijäksi. Kaupunkialueella yhteyden pituus talojakamosta asuntoon
on enintään sadan metrin luokkaa, mutta haja-asutusalueella yhteys lähimpään optiseen
verkkopäätteeseen saattaa olla suuri. Tällöin joko datanopeus jää rajoitetuksi tai yhteyttä
varten pitää vetää uutta kuitukaapelia.
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Laajakaistaiset langattomat verkot mahdollistavat liityntäverkon rakentamisen haja-asutusalueelle ilman, että kiinteistöihin tarvitsee vetää uusia kuitukaapeleita. Kuitukaapeliyhteyden kertainvestointi on suuri, mutta itse kuidun käyttöikä pitkä. Langattomassa
ratkaisussa investointi kustannukset tilaajaa kohden ovat pienemmät, mutta teknologian
nopea kehitys rajoittaa tukiasemien käyttöikää. Kaupunkialueella puolestaan erilaiset
langattomat laajakaistatekniikat tarjoavat uusille telepalvelujen tarjoajille mahdollisuuden murtaa kuparin omistavan paikallisen operaattorin ”monopoliasema”, eli välttyä
telekaapelien tai kaistan vuokraamiselta liityntäkaapelit omistavalta teleyhtiöltä.
Nomadit käyttäjät liittyvät kiinteään verkkoon (Internetiin) useilla eri tavoilla useista
eri paikoista. Esimerkiksi kotona ollessa käyttäjä saattaa käyttää DSL-modeemin tarjoamaa liityntäpistettä, toimistossa yrityksen lähiverkkoa ja kaupungilla kulkiessaan jotakin
langatonta yleistä pääsyverkkoa. Käyttäjän päätelaite tukee useita eri verkkotekniikoita
ja pääsyverkko valitaan esim. saatavuuden, hinnan tai halutun palvelunlaatutason perusteella. Jotta nomadin käyttäjän pääsy verkkoon olisi vaivatonta, tulee sen perustua
langattomaan teknologiaan – vaikka hän telepalveluja käyttäessään olisikin paikallaan.
Tämä siksi, että kaapeloinnin järjestäminen kiinteän liityntäpisteen ja nomadin käyttäjän päätelaitteen välille on hankalaa.

1.4.2

Laajakaistaradioverkot

Radiotietoliikennetekniikan kehitys vaikuttaisi noudattavan tiettyjä syklejä; yksinkertaistaen: ensimmäisen sukupolven verkoissa kapasiteetti jaettiin käyttäjien kesken taajuustasossa, toisen sukupolven verkoissa resursseja jaettiin aikatasossa, kolmannen sukupolven verkoissa resursseja jaettiin koodien suhteen, 3.5G verkoissa palattiin aikajakoon
koodijaon päällä ja sen jälkeisissä verkoissa taajuusjako tekee paluutaan. Viime aikoina
kehityksen moottorina on toiminut informaatioteoria, joka on antanut osviittaa siitä
minkälaisia aaltomuotoja ja vastaanotinrakenteita tiedonsiirrossa kannattaa käyttää, jotta tiedonsiirto olisi mahdollisimman spektritehokasta.
Radioverkot perustuvat tiettyjen perustekniikoiden ja teknologioiden erilaisiin yhdistelmiin. Suurin ero eri radioteknologioiden välillä on se mille toiminta-alueelle ne on suunniteltu signaali-interferenssi + kohina suhteen (SINR, Signal-to-Noise+Interference)
suhteen ja päätelaitteiden mobiliteetin suhteen. Solukkomaiset verkot, jotka perustuvat
tukiasemiin, joiden kanssa niiden kuuluvuusalueella olevat päätteet kommunikoivat,
voidaan luokitella solujen koon mukaan makro-, mikro- ja pikosoluihin. Makrosoluissa
solun säde on useita, jopa kymmeniä, kilometrejä ja niitä käytetään etenkin haja-asutusseuduilla missä liikennettä on vähän. Makrosolun reunalla SINR on tyypillisesti pieni
suuren etäisyysvaimennuksen vuoksi. Mikrosolujen säde vaihtelee muutamasta sadasta
metristä pariin kilometriin. Niitä käytetään etenkin kaupunkialueella. SINR on edellistä
suurempi, joka puolestaan mahdollistaa suuremman kapasiteetin. Pikosolut ovat kooltaan korkeintaan muutamia satoja metrejä ja niissä SINR on tyypillisesti suuri. Käytetty taajuusalue vaikuttaa oleellisesti etäisyysvaimennukseen. Mitä suurempi taajuus sen
suurempi vaimennus ja sitä pienemmäksi solut on suunniteltava. Jo käytetty taajuusalue
selittää osaltaan monet suorituskykyerot verkkojen välillä.
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Shannonin kapasiteetti tietoliikennejärjestelmälle voidaan yksinkertaistettuna esittää
muodossa
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missä W kuvaa signaalin kaistanleveyttä, P on teho, I0 on interferenssin ja N0 kohinan
tehotiheys (W/Hz) ja h2 on kanavan häipymästä riippuva termi. Jos tilaajat ovat etupäässä paikallaan, h2 on (lähes) vakio, eikä sitä tarvitse ottaa suunnittelussa huomioon.
Jos taas kyseessä on mobiilikäyttöön tarkoitettu verkko, h2 vaikuttaa vastaanottimen
rakenteeseen.

1.4.2.1 Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkot
Ensimmäisen sukupolven kapeakaistaiset analogiset taajuusjakoiset (esim. NMT) ja
toisen sukupolven digitaaliset aikajakoiset (TDMA, Time Division Multiple Access)
moniliittymäverkot (esim. GSM) perustuivat taajuuksien uudelleenkäytön ideaan. Järjestelmät vaativat suuren SINR suhteen pystyäkeen vastaanottamaan signaalin oikein.
Muiden samalla kaistalla lähettävien käyttäjien interferenssi pyrittiin pitämään kurissa suunnittelemalla taajuuksien uudelleenkäyttö siten, että samalla kaistalla lähettävät
käyttäjät olivat riittävän kaukana toisistaan. GSM oli alun perin suunniteltu vain puheen siirtoon, mutta GPRS (General Packet Radio System) tekniikan myötä se soveltuu
rajallisesti myös datan siirtoon. GPRS:ssä puhekäyttäjiltä ylijäävät aikavälit annetaan
datakäyttäjille.
Toisen (IS-95) ja kolmannen sukupolven (CDMA2000, WCDMA ja TD-SCDMA)
koodijakomoniliittymäverkot (CDMA, Code Division Multiple Access) perustuvat hajaspektritekniikkaan, jossa lähetettävä signaali hajautetaan laajalle kaistalle. Vastaanotin
tekee käänteisen operaation signaalille, jonka seurauksena halutun signaalin energia pakkautuu kapealle kaistalle ja interferoivien signaalien energia jakaantuu laajalle kaistalle.
Näin SINR halutulla kaistalla pysyy riittävän suurena. CDMA-radioverkoissa kaikissa
soluissa käytetään samaa taajuutta ja interferenssi pyritään keskiarvoistamaan monen
samanaikaisen käyttäjän yli. Tällöin interferenssiteho verkossa muodostui helpommin
ennakoitavaksi kuin TDMA-järjestelmissä missä se riippui vain muutamasta samanaikaisesta käyttäjästä. Laajakaistainen lähetys radiokanavassa kärsii monitie-etenemisestä.
Vastaanottimeen saapuu useita viivästettyjä kopioita lähetetystä signaalista. Matkapuhelinverkoissa monitie-etenemisen hallintaan käytetään RAKE-vastaanotinta, joka yhdistää nämä signaalit jälleen yhdeksi signaaliksi. Perus CDMA-järjestelmät käsittelevät
muiden käyttäjien aiheuttamaa interferenssiä satunnaisena kohinana. Interferenssi sisältää kuitenkin informaatiota, jota voidaan vastaanottimessa hyödyntää. Interferenssin
poisto (SIC, Successive interference cancellation) ja monikäyttäjä havainnointi (MUD,
Multiuser detection) pyrkivät hyödyntämään tämän esim. dekoodamalla ensin voimakkaimman signaalin ja poistamalla sen vaikutuksen vastaanotetusta signaalista, jonka
jälkeen ne dekoodaavat seuraavaksi vahvimman signaalin jne. Informaatioteoreettisessa
mielessä tällainen järjestelmä on erittäin spektritehokas ja saavuttaa tietyissä olosuhteissa
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Shannonin kapasiteetin. Toimiakseen se vaatii hyvin monimutkaisen vastaanottimen,
mikä on rajoittanut sen hyödyntämistä todellisissa verkoissa.
Toisen ja kolmannen sukupolven matkapuhelinverkot käyttivät vain yhtä modulaatiomenetelmää. Menetelmä oli valittu siten, että bittivirhesuhde solun reunalla saavutettavilla SINR arvoilla oli riittävän pieni. SINR kuitenkin vaihtelee solussa paikan mukaan,
ollen suuri lähellä tukiasemaa ja pieni solun reunalla. Adaptiivisen modulaation ja koodauksen (AMC, Adaptive Modulation and Coding) ideana on valita kulloisenkin SINR
arvon perusteella sellainen modulaatio- ja koodausmenetelmä, joka saavuttaa mahdollisimman hyvin kanavan kapasiteetin. Kun tätä ideaa sovelletaan GSM/GPRS verkkoon,
saadaan EDGE (Enhanced data rates for GPRS evolution). Adaptiivinen modulaatio
on yleisesti käytössä langattomissa lähiverkoissa (IEEE802.11a, b, g, n).
Toisen ja kolmannen sukupolven verkoissa häipymä h2 on nähty ongelmana, joka on
pitänyt kompensoida, jotta kanavan kapasiteetti pysyisi vakiona. Tähän on käytetty lähetystehon säätöä P z 1/ h2 . Informaatioteorian kannalta tämä ratkaisu on kuitenkin
alioptimaalinen. Jos kapasiteetti halutaan maksimoida pitäen keskimääräinen teho rajoitettuna, niin ratkaisuksi tulee allokoida tehoa kanavalle ainoastaan kun h2 on suuri,
jolloin AMC:tä käyttämällä saadaan suuri hetkellinen datanopeus. Tämä oivallus on
johtanut monikäyttäjädiversiteetin hyödyntämiseen. Käytetään aikajakoa ja allokoidaan
resurssit sille käyttäjälle, joka kunakin ajanhetkenä hyötyy siitä eniten. Ensimmäinen
tätä oivallusta hyödyntävä verkko oli Qualcomin HDR järjestelmä, joka muutti toisen
sukupolven IS-95 CDMA-verkon alalinkin aikajakoiseksi pakettikytkentäiseksi linkiksi.
Sittemmin järjestelmä on otettu osaksi CDMA2000 1xEV-DO (DO, Data only) standardia. Qualcomin kilpailijat ovat kehittäneet siitä version, jossa vain osa solussa olevista
resursseista jaetaan aikajakoisesti hetkellisen kanavan tilanteen perusteella ja loput on
piirikytkentäisten puhekanavien käytössä. Tähän perustuvia verkkoja ovat CDMA2000
1xEV-DV (Data and Voice) sekä WCDMA-verkkon kehitetty HSDPA (High speed
downlink packet access). Näitä tekniikoita kutsutaan 3.5 G verkoiksi. Yläsuunnassa
3.5G verkot vielä käyttävät CDMA lähetyksiä ja kiinteää modulointia. Suorituskykyä
on haettu lisää käyttämällä tehokkaampaa uudelleenlähetystekniikka (HARQ, Hybrid
ARQ) sekä lyhyempää skedulointiväliä, joka mahdollistaa paremman adaptaation liikenteen vaihteluihin. Joissakin Itä-Euroopan maissa ja norjassa on NMT:ltä vapautuneelle kaistalle rakennettu CDMA2000 1xEV-DO verkkoja. Suomessa 3.5 G verkot
perustuvat HSDPA-tekniikkaan. Ainakin Elisalla ja Soneralla on tällä hetkellä 3G verkoissaan tuki HSDPA tekniikalle. Yläsuunnan tekniikka HSUPA (High Speed Uplink
Packet Access) tulee markkinoille vuoden 2008 aikana.

1.4.2.2 Kolmannen sukupolven jälkeiset laajakaistaradioverkot
Yksi keskeinen innovaatio, joka yhdistää niin moderneja laajakaistaverkkoja, lähiverkkoja kuin kehitteillä olevia matkapuhelinverkkojen seuraavia sukupolvia (3.9G, 4G), on
ortogonaalinen taajuusjakokanavointi (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), jossa laajakaista jaetaan moneen kapeaan kaistaan. Kanavointi voidaan tehdä
tehokkaasti kantataajuusprosessointina digitaalista signaalinkäsittelyä hyväksi käyttäen.
Prosessi perustuu lähettimessä käänteiseen nopeaan Fourier-muunnokseen (IFFT) ja
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vastaanottimessa nopeaan Fourier-muunnokseen. Kapean kaistan käyttö helpottaa monitie-etenemisen hallintaa. Toinen menetelmän etu on taajuuskaistan hallinnan helppous. Käytettävän kaistan ei tarvitse olla yhtenäinen vaan järjestelmä voi käyttää vain
osan alikantoaalloista. Lähiverkoista IEEE802.11a ja g hyödyntävät OFDM-tekniikkaa. OFDM-kanavointi voidaan laajentaa myös moniliittymäksi, jolloin taajuuskaistat jaetaan samanaikaisesti usean käyttäjän välillä. Laajakaistaverkoista yksi ensimmäinen OFDM/OFDMA-pohjainen verkko oli Flarionin, sittemmin Qualcomin, Flash
OFDM, joka Suomessa tunnetaan @450 nimellä käytetyn 450 MHz taajuuskaistan
mukaan. Digita rakentaa parhaillaan Suomeen täyden peiton @450 verkkoa. FlashOFDM ei perustu yleisesti hyväksyttyyn standardiin. Tällä hetkellä IEEE 802.20 työryhmä pyrkii määrittämään standardia sen kaltaisille mobiileille laajakaistaverkoille (Mobile
Broadband Wireless Access, MBWA) – standardointi on tosin edennyt riitaisasti. Myös
WiMAX-verkon IEEE802.16–2004 versio perustuu OFDM/OFDMA-tekniikkaan.
WiMAX on alun perin suunniteltu kiinteiden tilaajien palvelemiseen makrosoluympäristössä, mutta IEEE802.16e standardissa on määritetty myös mobiliteetin hallintaan
liittyvät toimenpiteet. WiMAX verkot operoivat 2 GHz – 11 GHz taajuusalueella. Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen osalta 3GPP on parhaillaan standardisoimassa 3.9 G verkkoa, joka tunnetaan myös nimillä Super 3G ja LTE (Long Term Evolution). Teknisiltä ratkaisuiltaan LTE muistuttaa hyvin paljon mobiili WiMAX-verkkoa
(IEEE802.16e).
Toinen keskeinen innovaatio OFDM:n lisäksi on MIMO (multiple input multiple output) moniantennijärjestelmät. Moniantennijärjestelmää voidaan käyttää kahdella eri tavalla: kanavan diversiteetin tai vapausasteiden lisäämiseen. Menetelmän valinta riippuu
saatavilla olevasta kanavainformaatiosta ja toiminta-alueesta SINR arvon suhteen. Makrosoluympäristössä, jossa SINR arvo on pieni, lähetysantennien määrällä ei ole suurta
vaikuta saavutettavaan kapasiteettiin. Lähetysantennien lukumäärällä on kuitenkin merkitystä tietyn datanopeuden saavuttamiseksi tarvittavaan kaistanleveyteen. Antennien
määrää lisäämällä voidaan lisätä kanavan diversiteettiä, joka helpottaa signaalin vastaanottamista etenkin käyttäjien mobiiliteetin kasvaessa. Suurilla SINR arvoilla MIMOjärjestelmän kapasiteettihyöty yhden antennin järjestelmään verrattuna on ideaalisissa
olosuhteissa suoraan verrannollista lähetys- ja vastaanottoantennien lukumäärien minimiin N = min (Ntx, Nrx) (vapausasteet): CN = N C1 . Vaikka lähettimellä ei ole
käytössä tietoa kanavan tilasta, voidaan lähetysantenneja silti käyttää usean rinnakkaisen informaatiovirran lähettämiseen. Kapasiteetti saavutetaan käyttämällä interferenssin
poistoon perustuvaa (SIC) vastaanotinta. Esimerkki tällaisesta järjestelmästä on AT&T
Bell Labsin kehittämä BLAST. Ylälinkin tapauksessa eri antennit voivat olla eri tilaajilla. Eli MIMO-tekniikkaa voidaan käyttää moniliittymätekniikkana (SDMA, Space
Division Multiple Access). Alhaisella SINR arvoilla SDMA saavuttaa saman kapasiteetin kuin ortogonaalinen moniliittymätekniikka (TDMA/OFDMA). Sen sijaan suurilla
SINR arvoilla SDMA saavuttaa merkittävän kapasiteettihyödyn. SDMA järjestelmää
on sovellettu Japanissa PHS (Personal Handyphone System) -järjestelmän kapasiteetin kasvattamiseen. PHS on aikajakoinen järjestelmä, jossa on käytössä neljä aikaväliä, joista yksi on varattu merkinantoon. SDMA tekniikalla. Yhden aikavälin aikana on
mahdollista vastaanottaa kaksi samanaikaista puhelua. Järjestelmä SDMA:lla varustettu
PHS-järjestelmä on nimeltään iBurst. Samaa periaatetta on mahdollista soveltaa mihin
tahansa aikajakoiseen järjestelmään ja muun muassa ArrayComm onkin soveltanut sitä
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

26
GSM-verkon kapasiteetin kasvattamiseen. MIMO-tekniikka on herättänyt suurta mielenkiintoa ja sitä tullaan muodossa tai toisessa hyödyntämään eri radioverkoissa. Niin
WiMAX kuin LTE standardit tulevat tukemaan MIMO-tekniikkaa. Langattomien lähiverkkojen alueella IEEE802.11n työryhmä on parhaillaan standardisoimassa MIMO:a
hyödyntävää lähiverkkotekniikkaa. Valitettavasti työryhmä ei ole vielä päässyt yhteisymmärrykseen standardista. Erilaisia, keskenään epäyhteensopivia, pre-n WLAN-verkkoja
on jo markkinoilla. Toivottavasti vuoden 2007 aikana standardi saadaan lyötyä lukkoon.
Vaihtoehtoisesti WLAN-verkkojen kehitys tulee hajautumaan valmistajakohtaisiin ratkaisuihin, joista osasta sitten ajan myötä muodostuu de facto standardeja.
Radioverkkojen suunnittelu ja optimointi ovat helpottumassa yksittäisen verkkoteknologian osalta. Laitevalmistajat pyrkivät tuomaan markkinoille itse-organisoituvia ja itseoptimoituvia järjestelmiä, jotka pyrkivät vähentämään verkkosuunnittelussa tarvittavaa
insinöörityötä. Esimerkiksi LTE:n tuki itse-organisotuvuudelle ja itse-optimoinnille on
ollut esillä 3GPP:n lokakuun 2006 kokouksessa Soulissa (3GPP TSG-RAN WG2#55,
R2-062940). Itse-organisoituvat verkot vähentävät verkkosuunnittelun ja ylläpidon
kustannuksia ja mahdollistavat radioverkon operoinnin entistä pienemmille ja teknisiltä
valmiuksiltaan rajoitetuimmille operaattorille (Ks. esim. Zhang, 2004). Itse-organisoituvat verkot mahdollistavat myös tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamisen nopeasti
alueelle, jossa sitä ei ennestään ole tai se on jonkin katastroﬁn seurauksena tuhoutunut.

1.4.2.3 Ad hoc ja mesh-verkot
Vapaita taajuusalueita uusille laajakaistaradioverkoille on vapaana lähinnä korkeilla (2
GHz – 60 GHz) taajuuksilla. Tämä rajoittaa solujen kokoa. Jos verkoilla halutaan saavuttaa täysi peittoalue, kasvaa tukiasemien määrä helposti suureksi. Yksi tapa alentaa tukiasemakustannuksia on käyttää langattomia toistimia ja reitittimiä. Informaatioteorian
mielessä langattoman toistimen avulla voidaan yhden lähettävän antennin ja monen
vastaanottavan antennin SIMO kanava muuttaa MIMO:ksi ja näin saada aikaan huomattavia kapasiteettietuja. Tutkimusaluetta kutsutaan yhteistyöreititykseksi (collaborative routing). Suurin kustannushyöty saataisiin, jos terminaalit yhteistyössä reitittäisivät
toistensa paketteja vastavuoroisuusperiaatteella. Käytännön sovelluksia yhteistyöreitityksestä ei vielä ole. Sen sijaan monihyppyreititykseen on useita ratkaisuja jo saatavilla.
IEEE802.11 standardissa on mahdollisuus Ad Hoc moodiin, jossa laitteet viestivät suoraan keskenään ilman tukiaseman avustusta. Tämä mahdollisuus herätti suuren huomion tutkijapiireissä 1990 luvun alussa. Sitä ennen monihyppy pakettiradioverkkoja
oli kehitetty lähinnä sotilassovelluksiin. IETF on ”standardisoinut” reititysmenetelmiä
ad hoc verkkoihin sekä menetelmiä niiden kytkemiseksi osaksi kiinteää pääsyverkkoa
(Internet). Suuresta tutkimuspanostuksesta huolimatta ad hoc verkot eivät ole kaupallistuneet. Yksi syy on IEEE802.11 standardin mukaisen MAC (Medium Access Protocol)
-protokollan huono suorituskyky monihyppy-ympäristössä ja toinen on kaupallisten sovellusten puute. Tukiasemien peittoalueen laajentaminen saattaisi olla sellainen ”business
case”, jossa monihyppytekniikoista on hyötyä. IEEE802.11s ja IEEE802.16j työryhmät
kehittävät parhaillaan mesh-tekniikkaa tukiasemien väliseen kommunikaatioon WLAN
ja WiMAX verkoissa. Muodostettava mesh-verkko toimisi siis langattomana runkoverkkona tukiasemien muodostamalle langattomalle pääsyverkolle. Erilaisia laite ja protoSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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kollaratkaisuja mesh-verkkoihin on jo tarjolla. Niitä on käytetty niin kaupunkialueella
olevan laajakaistaverkon rakentamiseen kuin viranomaisverkkoihin (esim. Packethop).
Lukuisia kaupallisia ratkaisuja WLAN mesh-verkkojen rakentamiseen on jo saatavilla
– osa jopa ilmaiseksi (esim. Mehscom). Nähtäväksi jää pääseekö IEEE802.11s työryhmä
yhteisymmärrykseen ja syntyykö yhtenäinen mesh-standardi vai jääkö lukuisat valmistajakohtaiset ratkaisut elämään rinnakkain.
Monen solmupisteen verkon informaatioteoreettista kapasiteettia ei vielä täysin tunneta.
Professori Kumarin tutkimusryhmä on osoittanut, että verkossa, jossa lähetinvastaanottimet ovat stationaarisia ja rakenteeltaan yksinkertaisia (interferenssin poistoa eikä
yhteistyöreititystä käytetä), kapasiteetti skaalautuu kääntäen verrannollisesti verkon solmupisteiden neliöjuureen (ks. esim. Xie ja Kumar, 2004). Toisin sanoen, mesh-verkon
kasvaessa, verkon yksittäiselle polulle allokoima kapasiteetti pienenee. Toisaalta, jotta
verkko olisi yhtenäinen siten, että mitkä tahansa kaksi solmupistettä voisi keskustella
toistensa kanssa, pitää verkon solmupisteiden määrän olla suuri. Nämä verkon skaalautuvuuteen liittyvät ongelmat ovat toistaiseksi pitäneet monihyppyradioverkot, joko
kooltaan (dataverkot) tai kapasiteetiltaan (anturiverkot) varsin rajallisina. Toisaalta tutkimustulokset viittaavat siihen, että suuressakin verkossa siirtokapasiteetti bit/s/Hz/m
voidaan pitää suurena. Toisin sanoen, lyhyen kantaman radiot toimivat suurenkin interferenssitason vallitessa. Jos järjestelmässä on riittävästi yhdyskäytäviä (tukiasemia)
kiinteään verkkoon, pysyy tarvittavien hyppyjen määrä pienenä ja verkon kapasiteetti
suurena. Kapasiteettiongelma voidaan ratkaista myös käyttämällä hyväksi käyttäjien
mobiliteettia. Grossglauser ja Tse (2002) ovat osoittaneet, että mobiilissa ad hoc verkossa, jossa käyttäjät liikkuvat satunnaisesti rajatulla alueella, järjestelmän kapasiteetti on
epäsensitiivinen käyttäjien lukumäärän suhteen. Kapasiteetti saavutetaan pakettiviiveen
kustannuksella käyttämällä opportunistista reititystä. Lähde noodi S lähettää paketin
lähimmälle naapurilleen N, joka tallettaa paketin muistiinsa. Noodi N välittää paketin
kohteelle D sitten, kun N ja D lopulta kohtaavat toisensa satunnaisen liikkeen seurauksena. Lähetys etäisyydet ovat hyvin pieniä, joten siirtokapasiteetti on suuri.

1.4.2.4 Neljännen sukupolven järjestelmät
Lehdistössä 4G:llä on viitattu milloin mihinkin verkkoon, usein mobiiliin WiMAX:iin
(IEEE802.16e). Kansainvälisen televiestintäliiton telestandardisointisektorin ITU-R:n
suosituksessa M.1645 (ITU-R, 2003), kapasiteettitavoitteeksi 4G radiolle asetettiin 100
Mbit/s nopeasti liikkuvalle tilaajalle ja 1 Gbit/s hitaasti liikkuvalle tilaajalle. 4G:lla viitataan yleensä uudelle reguloitavalle taajudelle kehitettävään uuteen radioteknologiaan
jonka tarjoama kapasiteetti on edellä mainittu.
Euroopan unionissa kolmannen sukupolven jälkeistä (B3G, Beyond 3G / NGN, Next
generation network) radioteknologiaa kehitetään EU:n WINNER IST-projektissa
(https://www.ist-winner.org/). Käynnissä oleva tutkimus tähtää uuden 4G-radiorajapinnan kehitykseen, joka skaalautuisi lyhyenkantaman verkoista makrosolukkoympäristöön asti. Tavoitteena ensimmäisessä vaiheessa on uuden lähiverkko / nomadi-käyttäjien pääsyverkkostandardin luominen. Standardisointityö pääsee alkamaan kun 4G
verkoille allokoidaan taajuusalue vuonna 2007. Ensimmäisten verkot otetaan käyttöön
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28
ehkä 2015. (ks. esim. Hiebinger, 2006). Eurooppalaisten lisäksi 4G:tä ajetaan voimakkaasti eteenpäin Aasiassa. Docomo on esitellyt VSF-OFDM (Variable Spreading Factor
OFDM) ja 4x4 MIMO tekniikkaan perustuvan koejärjestelmän (ks. esim. Miki et. al.,
2005). Järjestelmä yhdistää CDMA, OFDM ja MIMO tekniikkaa. Verkon on raportoitu kenttätestausten perusteella saavuttavan 100 Mbit/s 120 km/h liikkuvalle tilaajalle ja
2.5 Gbit/s 20 km/h liikkuvalle tilaajalle (14.12.2005). Japanissa tähdätään 4G verkkojen käyttöönottoon jo 2010. Monet asiantuntijat pitävät sitä kuitenkin yltiöoptimistisena aikatauluna.
Erilaisia radiorajapintoja on nykyisin markkinoilla lukuisia. Lisäksi eri verkkotekniikoista on saatavilla eri kaistoille sovitettuja versioita. Esimerkiksi alkuperäinen WCDMA
toimi 2 GHz alueella, joka oli allokoitu 3G verkoille Euroopassa. Sittemmin standardiin on lisätty tuki myös GSM:n käyttämille taajuuksille sekä Pohjois- Amerikassa vapaina oleville taajuuksille. Samoin yhdysvaltalaisesta CDMA2000 1xEV-DO verkosta
on saatavissa 450 MHz versio entiselle NMT kaistalle. WiMAX voi hyödyntää useita
taajuuksia 2 GHz – 11 GHz alueella. Koska 2.4 GHz ja 5 GHz lisenssivapaalla ISM
(Industry-Science-Medical) kaistalla alkaa olla varsin ruuhkaista, on ammattikäyttäjien
käyttöön Yhdysvalloissa saatavilla myös lisensoidulla kaistoilla toimivia versioita WLANlähetinvastaanottimista. Tällä hetkellä päätelaitteisiin integroidaan useita radioita, joilla
kullakin on oma RF-etupää (Radio Frequency front end), joka koostuu analogiakomponenteista (oskillaattori, suodattimia yms.). RF-osien integrointi ja useita eri radioita
tukevien RF-etupäiden suunnittelu on työn alla (Atallah ja Ismael, 2006). Ohjelmistoradiossa (SDR, Software Deﬁned Radio) analogiaosien lukumäärä haluttaisiin minimoida analogia-digitaalimuunnokseen, jonka jälkeen signaalinen käsittely toteutettaisiin
digitaalisesti. Etuna järjestelmässä olisi sen joustavuus. Uusia radioita voitaisiin ottaa
käyttöön ohjelmistopäivityksellä ja taajuuksien käyttö olisi joustavaa. Näytteenottoteoreeman perusteella näytteenottotaajuuden tulee olla vähintään kaksinkertainen näytteistettävän signaalin taajuuteen nähden. Nykyisin saatavissa oleva elektroniikka ei kykene
näytteistämään suoraan radiosignaaleita vaan ne pitää vastaanottimessa ensin sekoittaa
paikallisoskillaattorin avulla alemmalle taajuudelle. Vastaavasti signaalien generointi tapahtuu moduloimalla matalammalle taajuudelle generoitu signaali halutulle kaistalle.
Radion toimintaa rajoittaa etupään (RF/IF-osat, A/D-ja D/A-muuntimet) kaistanleveys ja dynamiikka-alue. Taajuusalueen muutos voi edellyttää RF/IF-osien vaihtamista.
Tämän vuoksi ohjelmistolla määritettävät radiot suunnitellaan usein modulaarisiksi,
jolloin eri taajuusalueille on omat RF/IF-moduulinsa. Toinen rajoittava tekijä liittyy
antenneihin. Eri taajuusalueille tarvitaan nykyisin omat antenninsa. MEMS-teknologian kehityksen myötä antennien rakennetta voidaan dynaamisesti adaptoida käytettyyn
taajuusalueeseen.
Ohjelmistoradioiden kehitystä vauhdittaa Software Deﬁned Radio Forumin määrittämä
avoin arkkitehtuuri joka eriyttää laite- ja ohjelmisto-osat toisistaan. Tämä mahdollistaa
eri toimittajien ohjelmistojen ja laitteiden toimimisen ristiin. Ohjelmistoradioratkaisuja
on kehitetty etupäässä sotilastarkoituksiin (ks. luku 1.8 Sotilasradiotekniikan ). Käynnissä on myös avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmistoradiohankkeita (esim. GNU
Radio kehittää ohjelmistoradiota Linux käyttöjärjestelmälle http://www.gnu.org/software/gnuradio/). Harrastus- ja tutkimuskäyttöön on saatavissa suhteellisen edullisia (n
500€) ohjelmistoradioalustoja. Yksi tällainen on Ettus Research LLC:n kehittämä UniSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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versal Software Radio Peripheral (USRP) alusta, joka voidaan liittää USB kaapelilla henkilökohtaiseen tietokoneeseen. Harrastelija SDR ratkaisut ovat toistaiseksi kapeakaistaisia eikä tavallisten PC-koneiden nopeudet vielä riitä reaaliaikaiseen signaalinkäsittelyyn.
Elektroniikan kehityksen myötä ohjelmistoradioiden dynaaminen alue ja kaistanleveys
ovat kuitenkin kasvussa. Mooren laki ja prosessorien arkkitehtuurien kehitys puolestaan
ovat, ainakin toistaiseksi, pitänyt huolta laskentatehon jatkuvasta kasvamisesta.
Perinteisesti radiojärjestelmät on erotettu toisistaan eri taajuuskaistoille. Näiden kaistojen väliin on jätetty suojakaistoja siten, että eri järjestelmät ovat lähes täysin eristettyjä
toisistaan. Radiotaajuuksien käyttöä säädellään maakohtaisesti. Lisäksi maailmanlaajuisesti taajuuksien käytöstä sovitaan ITU-R:n järjestämissä maailman radiokonferensseissa
WRC (World Radio Conference), joita järjestetään kolmen tai neljän vuoden välein.
Taajuusregulaatio on tyypillisesti hidasta. Esimerkiksi 3G:n taajuusallokaatio tehtiin yli
10 vuotta sitten, ennen kuin järjestelmäratkaisuista oli vielä tietoa. Taajuusallokaatiot
ovat kiinteitä ja usein tiettyyn teknologiaan sidottuja. Uusia järjestelmiä varten pitää
kansainvälisesti sopia taajuuksien käyttötarkoituksen muutoksista. Englantilaisen taajuusregulaattorin (OFCOM) vuonna 2004 tekemissä mittauksissa havaittiin, että monien taajuuksien käyttöaste vaihtelee ajallisesti ja maantieteellisesti. Vastaavia mittauksia
ovat tehneet myös muut tahot – myös FICORA. Samalla kun taajuuksista on pulaa,
on merkittävä osa spektristä vajaakäytöllä – allokoituna järjestelmille, jotka tarvitsevat
kaistaa vain tietyillä alueilla (esim. mikroaaltolinkit) tai lähettävät vain tiettynä aikana
päivästä (esim. televisio). Radioresurssit saataisiin paremmin hyödynnettyä, jos käyttämättömänä oleva spektri voitaisiin ottaa käyttöön (Weiss ja Jondral, 2004).
Dynaamisessa spektrin allokoinnissa (DSA, Dynamic Spectrum Allocation) taajuus jaetaan eri järjestelmien välillä automaattisesti ja dynaamisesti ilman etukäteissuunnittelua.
DSA-järjestelmä perustuu ohjelmistoradioon, jonka lähetin ja vastaanotin voidaan dynaamisesti konﬁguroida käyttämään vapaita taajuuksia. Järjestelmän tulee kyetä monitoroimaan spektriä ja tarvittaessa nopeasti vaihtaa käyttämäänsä taajuusaluetta välttääkseen interferoimasta liikaa muiden järjestelmien kanssa. Jotta DSA-järjestelmään
perustuva kognitiivinen radio voitaisiin ottaa käyttöön, tulee regulaattorien muuttaa
taajuuksien hallintapolitiikkaansa. Yhdysvalloissa taajuusregulaattori FCC on ryhtynyt
toimiin taajuuksien käytön tehostamiseksi. FCC:n teknologia-asiantuntijaryhmä (TAC,
Technology Advisory Committee) on laatinut ehdotelman ”älykkäiden langattomien
laitteiden oikeuksista”, jonka perusideana on antaa laitteille vapaa pääsy taajuusresursseihin, kunhan se ei aiheuta haitallista interferenssiä muille laitteille (Konston, 2002).
Kunnes taajuuksien käyttöpolitiikasta päästään konsensukseen, DSA etenee lisenssivapailla taajuuksilla sekä operaattoreiden toisilleen avaamilla tai edelleen lisensoimilla taajuuksilla. Yksi esimerkki lisenssivapaasta kognitiivisesta radiosta on IEEE 802.16h työryhmän kehittämä versio WiMAX-verkosta, jossa tukiasemat keskenään neuvottelevat
lisenssivapaan 5GHz kaistan käytöstä. Toinen esimerkki eräänlaisesta overlay-kognitiivisesta radiosta on IEEE 802.22 työryhmän parhaillaan kehittämä televisiotaajuuksilla
toimiva langaton laaja-alueverkko. IEEE on myös perustanut työryhmän P1900 kehittämään standardia seuraavan sukupolven ohjelmistoradiolle ja spektrinhallintatekniikoille. Laitepuolella ohjelmistoradiot tulevat ensimmäisinä tukiasemiin ja ajoneuvoihin
asennettaviin laitteisiin, joissa radion tehonkulutus ja laitteen fyysinen koko ei ole yhtä
rajoitettua kuin päätelaitteissa. Päätelaitepuolella aluksi markkinoille tulee laitteita, jotSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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ka pystyvät hyödyntämään laajaa taajuusaluetta käyttäen muutamia ennalta määriteltyjä
aaltomuotoja sekä laitteita, jotka pystyvät adaptoitumaan kapeammalla kaistalla mutta
hienojakoisemmalla taajuusresoluutiolla (Leaves et. al., 2004).
Radioteknologian lähiajan (2006 – 2012) kehityksessä keskeinen suuntaus on tuotekehitys ja standardisointisyklien lyheneminen. Lyhyellä aikavälillä on havaittavissa tietty
kentän pirstakoituminen keskenään kilpaileviin standardeihin ja valmistajakohtaisiin
ratkaisuihin. Neljännen sukupolven teknologioille toivotaan yhtä yhtenäistä maailmanlaajuista standardia. Todennäköisempää on kuitenkin, että yhteistä standardia ei synny,
vaan 4G -standardi tulee sisältämään kaksi tai useampia keskenään epäyhteensopivia
radiorajapintoja. Neljännen sukupolven verkkojen standardi valmistunee 2013 – 2014
ja ensimmäiset verkot otetaan käyttöön 2015. Vuoteen 2020 mennessä verkot ovat jo
yleisesti käytössä. Kuvassa 1 on luokiteltu yleisimpiä dataverkkoja niiden datanopeuksien, mobiliteetin ja kantaman funktiona. Hyvä yleiskuva eri radioverkkoteknologioista
ja niiden lähiajan kehityksestä löytyy EU:n rahoittaman WINNER projektin raportista
D6.13.2 (Dötting et. al., 2006).
DSA tulee muuttamaan vallitsevan radiotietoliikenneparadigman (Werbach, 2004;
Berggren et. al., 2004). Vuoteen 2012 mennessä markkinoille tulee todennäköisesti ainakin lisensoimattomilla taajuuksilla toimivia DSA-järjestelmiä sekä järjestelmiä, jotka
pystyvät joustavasti toimimaan useilla nykyisten radioverkkojen käyttämillä aaltomuodoilla. Näiden lisäksi tullaan näkemään ratkaisuja, joissa eri aaltomuotoja hyväksikäyttäen voidaan spektriä jakaa jo olemassa olevien verkkojen kanssa ilman, että niiden toiminta oleellisesti häiriintyy. Esimerkki tällaisesta ratkaisusta on ultralaajakaistatekniikka
(UWB, Ultra Wide Band), joka FCC:n taajuusmääräyksien mukaan saa toimia taajuusalueen 3.1–10.6 GHz. päällä, kunhan käytetyt lähetystehot pidetään hyvin pieninä.
Todellinen murros tapahtuu kuitenkin ohjelmistoradiotekniikan kypsymisen myötä.
DSA:n kehitystä saattaa hidastaa sen vaatima taajuusregulaatiokäytännön täydellinen
mullistaminen, johon kulunee ainakin viisi vuotta. Kun taajuuksien käytöstä päästään
sopuun, todelliseen kognitiiviseen radioon perustuvia verkkoja voisi tulla markkinoille
siitä noin 3 – 6 vuoden päästä, eli mahdollisesti 2015 – 2020 välillä. Vaikka DSA:n
myötä käytettävissä oleva taajuuskaista kasvaa, rajoittaa signaalikohinasuhde järjestelmän kapasiteettia. Raja-arvo yksittäisen linkin kapasiteetille, kun vapausasteiden määrä
on N, voidaan kirjoittaa muotoon


LIM 7 of #.

.

H 0
LOG  E
.  )

Vapausasteiden määrää N rajoittaa antennien fyysinen koko sekä radiotien sirontaominaisuudet – niiden efektiivistä määrää voi kuitenkin kasvattaa käyttämällä yhteistyöreititystä, teho P on rajoitettu muun muassa terveydellisistä syistä. Interferenssi I0 riippuu
käytetyistä spektrinhallintamenetelmistä. Ideaalitapauksessa I0 = 0; käytännössä tähän ei
kuitenkaan ole mahdollista päästä. Kuitukaapelitapauksessa kapasiteetin raja-arvo saadaan samasta lausekkeesta, kun I0 z 0 ja N rinnakkaisten kuitujen määrä. Rinnakkaisten kuitujen määrän kasvattaminen on lähinnä taloudellinen kysymys kun taas radion
vapausasteiden määrän kasvattaminen on haasteellinen tekninen ongelma – antennien
mää¬rää rajoittaa muun muassa niiden fyysinen koko ja interferenssiä signaalin siirtoon
tarvittavien algoritmien kompleksisuus.
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Yleisimpien radioverkkojen datanopeudet ja mobiliteettiominaisuudet

Always Best Connected (ABC)

Langattoman pääsyverkon arkkitehtuuri voidaan jakaa radiopääsyverkkoon (RAN, Radio Access Network), kiinteään verkkoon (CN, Core Network) ja kuljetusverkkoon
(transport network). RAN terminoi ilmarajapinnan protokollat ja 3G verkkojen tapauksessa vastaa yhteysvastuun vaihdosta solujen välillä. CN vastaa mobiliteetin hallinnasta,
tilaajaproﬁilin hallinasta, autentikoinnista, autorisoinnista ja laskutuksesta (AAA). Näiden lisäksi CN voi tarjota erilaisia lisäpalveluita kuten esimerkiksi soitonsiirto- ja koputuspalveluja. RAN ja CN voivat yhdessä tarjota radiorajapinnasta riippuvia lisäpalveluja,
kuten esimerkiksi paikkatietopalvelun. CN sisältää yhdyskäytävät muihin verkkoihin
ja tekee mahdollisesti protokollamuutoksia kuljetusverkon ja CN:n välillä. Käyttäjän
data tyypillisesti tunneloidaan yhdyskäytävältä päätelaitteeseen. Kolmannen sukupolven
CN-ratkaisut perustuvat toisen sukupolven verkkojen CN-tekniikaan. Euroopassa siis
GSM/GPRS-verkkojen CN osaan. Kolmannen sukupolven verkkoja varten CN verkkoa päivitettiin siten, että se pystyi samanaikaisesti tukemaan sekä toisen sukupolven
GRAN (GSM RAN) että kolmannen sukupolven UTRAN (UMTS Terrestial RAN)
radiopääsyverkkoja. GSM:ssä CN pohjautui pitkälti ISDN-puhelinjärjestelmään, joka
on jäämässä auttamattomasti vanhanaikaiseksi. 3GPP standardiorganisaatio on määritellyt järjestelmäarkkitehtuurin evoluution kohti kokonaan IP-pohjainen arkkitehtuuri
(AIPN, All IP Network, TS 22.978). Tavoitteena on samalla häivyttää CN ja RAN:
in välinen riippuvuus, siten että AIPN voisi toimia ”liimana” kiinteän runkoverkon ja
useiden eri pääsyverkkojen (GRAN, UTRAN, WiFI, WiMAX) sekä jopa kiinteiden
pääsyverkkojen välillä. Kuva 2. esittää AIPN verkon arkkitehtuuria UMTS release 5
versiossa. Järjestelmäarkkitehtuurin evoluutio (SAE, System Architecture Evolution)
on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on yksinkertaistaa verkkoarkkitehtuuria vähentämällä verkkokomponenttien määrää sekä parantaa palvelunlaadun (QoS, Quality of
Service) hallintaa.

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

32
!PPLICATION
3ERVICE ,AYER
3ERVICE
#APACITY
LAYER
#ONTROL
LAYER
'ATEWAY
4RANSPORT
LAYER

3#%
/3! 6(%
3#0
3ERVICE CAPABILITY SERVERS

(33

-'#&
3'7

3'3.
542!.

Kuva 3.

#3#&

''3.

-'7

'2!.

)0 .ETWORK
034.

3#% 3ERVICE #REATION
%NVIRONMENT
/3! /PEN 3YSTEM
!RCHITECTURE
6(% 6IRTUAL (OME
%NVIRONMENT
3#0 3ERVICE #ONTROL
0OINT #!-%,
(33 (OME 3UBSCRIBER
3ERVER
#3#& #ALL 3TATE
#ONTROL &UNCTION
-&#& -EDIA 'ATEWAY
#ONTROL &UNCTION
3'7 3IGNALING
'ATEWAY
-'7 -EDIA 'ATEWAY

UMTS Release AIPN arkkitehtuuri.

Samaan aikaan kun yhteen CN verkkoon pyritään integroimaan useita radiopääsyverkkoja, myös päätelaitepuolella trendinä näyttäisi olevan yhä useamman radion integroiminen samaan laitteeseen. Koska yksi radiopääsyverkkotekniikka ei pysty vastaan kaikkiin nomadikäyttäjien tiedonsiirtotarpeisiin, voidaan useista eri pääsyverkoista rakentaa
hybridiverkko, jossa käyttäjän päätelaite kytketään sovelluksen ja kuuluvuuden kannalta
parhaiten sopivaan radiopääsyverkkoon. Aina parhaiten kytketty (ABC, Always Best
Connected) palvelu, voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Sen perustoiminnallisuudet
ovat pääsyverkkojen havainnointi (access discovery), pääsyverkon valinta (access selection), autentikointi, autorisointi ja laskutus (AAA), mobiliteetin hallinta, käyttäjäproﬁilin
hallinta, sekä mahdollisesti myös palvelun sisällön adaptaatio (Gustafsson ja Johnsson,
2003; Fodor, et. al., 2003).
Yksinkertaisin tapa toteuttaa ABC on antaa päätelaitteen valita verkko tietyn preferenssilistan ja kuuluvuuden mukaan. Esimerkiksi Vodafonen tarjoama UTRAN:in ja WiFi
(WLAN) verkon yhdistävä palvelu perustuu tähän ideaan. Mobiliteetin hallitsemiseksi
siinä käytetään mobiili-IP tekniikkaa. Päätelaitepohjainen ABC ei kuitenkaan kykene
saumattomaan yhteysvastuun vaihtoon verkosta toiseen. Verkon valinta perustuu siinä
staattiseen preferenssilistaan eikä eri radiopääsyverkkojen tilatietoja voida niissä huomioida. AIPN-arkkitehtuuri tukee operaattorilähtöistä ABC konseptia, jossa yksi operaattori rakentaa useista eri radiopääsyverkoista yhtenäisen palvelun, jonka se tarjoaa asiakkaittensa käyttöön. Tällöin verkon valintaan voidaan käyttää tilatietoa eri verkkojen
hetkellisestä kuormasta ja muista palvelun laatuun vaikuttavista tekijöistä. ABC voidaan
toteuttaa myös virtuaalioperaattorin toimesta, jolloin se vuokraa kapasiteettia eri radiopääsyverkoista ja tarjoaa käyttäjälle vain niiden integrointipalvelua.
ABC viittaa verkonvalintaan, joka tyypillisesti on ollut päätelaitteen ominaisuus jota
jonkin operaattorin verkko voi tukea tai olla tukematta. Päätelaite voi kuitenkin periaatteessa olla kytkeytyneenä myös useaan erityyppiseen järjestelmään esim. avoin internet,
suljettu internet, ja future internet. Tästä syystä tämä ABC ei välttämättä ole kovin sel-

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

33
keä verkonpiirre, vaan se on enemmänkin päätelaitteen ja palvelun älykästä yhteistyötä
eri medioiden kautta.

1.4.4

Ambient / reconﬁgurable heterogeneous networks

ITU-R:n B3G visio sisältää uuden (4G) radion lisäksi pakettikytkentäisen verkkoarkkitehtuurin tai alustan, joka mahdollistaa nykyisten ja kehittyvien radiopääsyverkkojen
saumattoman integroinnin, verkkojen välisen koordinoinnin ja yhteentoimivuuden siten, että käyttäjä on koko ajan optimaalisesti kytkeytyneenä runkoverkkoon vaihtuvien
pääsyverkkojen kautta. (ks. esim. https://www.ist-winner.org/). ABC konseptissa käyttäjällä on oltava liittymä niihin verkkoihin, joita hän käyttää. Konsepti voidaan kuitenkin laajentaa tapaukseen, jossa käyttäjä dynaamisesti kilpailuttaa eri verkkoja tai tarjoaa
oman verkkonsa ylijäämäkapasiteettia toisten käyttöön. EU:n IST-ohjelman Ambient
Networks (AN) hankkeessa (http://www.ambient-networks.org) (ks. myös Niebert et al
2004) kehitetään verkkotekniikkaa ja konsepteja heterogeenisten radiopääsyverkkojen
saumattomaan yhteistoimintaan. AN-järjestelmässä tarkasteltava yksikkö on Ambient
Control Space (ACS), joka viittaa verkkoon tai verkkokompositioon, jonka tarjoamat
palvelut resurssit ovat täysin AN-järjestelmän hallinnassa. Järjestelmässä on määritelty tietyt rajapinnat, joiden avulla verkot liittyvät AN-järjestelmään sekä käyttävät sen
tarjoamia palveluja ja resursseja. AN-verkkojen kohdatessa, verkot tekevät yhteistyötä
muodostaakseen uuden yhteisen ACS:n, jonka kautta kohdanneiden verkkojen resursseja voidaan hyödyntää. Projekti päättyy 2007, mutta kehitys jatkuu 3GPP standardisointiorganisaation toimesta.
Yhdessä AN-verkossa on ACS, joka koostuu eri AN-komponenteista. ACS voi koostua
myös useiden verkkojen eri ACS-komponenteista (hajautus tai keskitetty). AN-verkot
neuvotellessaan/komposoituessaan voivat periaatteessa muodostaa toisia AN-verkkoja.
Projekti on kuitenkin jo päättynyt, ja asiaan liittyvä tutkimus jatkuu. Voitaneen todeta
että osa AN projektin tuloksista vaikuttaa olennaisesti 3gpp standardointiin ja tulee
sitä kautta jossain muodossa realisoitumaan. Osa tutkituista asioista, kuten esim. verkkokomposiitiot, jotka eivät ole vielä riittävän kypsiä standardointivaiheeseen 3gpp:ssa
tarvitsevat luultavasti vielä lisätutkimusta Future internet – tutkimushankkeissa.
Nykyisin käyttäjällä on jokin kotiverkko, jonka liittymä hänellä on. Kotiverkkoa operoi,
joko matkapuhelinoperaattori (MNO, Mobile Network Operator) tai virtuaalioperaattori (MVNO, Mobile Virtual Network Operator). Verkkovierailu (roaming) on mahdollista eri maissa toimivien verkkojen välillä, operaattorien ennalta tekemien roamingsopimusten perusteella. Kotiverkko vastaa käyttäjän tunnistetiedoista (ID) ja AAA:sta.
AN-konseptissa verkkovierailuja varten ei tarvittaisi enää ennalta sovittuja roaming sopimuksia operaattorien välille vaan sopimukset solmittaisiin dynaamisesti. AN-verkko
koostuu perinteisten MNO ja MVNO -verkko-operaattorien lisäksi lokaaleista verkkooperaattoreista, erillisistä palveluntarjoajista, pääsyaggregaattoreista ja -välittäjistä sekä
identiteetin ja luottamuksen hallintatahoista. AN-konseptissa eri pääsyverkoista muodostetaan dynaamisesti verkkokompositio, jonka avulla hyödynnetään yksittäisten verkkojen ja niiden yhdistelmien tarjoamat palvelut ja resurssit. Tavoitteena on, että kompositio toimisi globaalisti ja mahdollistaisi hyvin erityyppisten ja -kokoisten verkkojen
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yhdistämisen. Verkkokompositioita voidaan käyt¬tää muun muassa lyhyen kantaman
PAN-verkon yhdistämiseen asuinverkkoon, junan WLAN -verkon yhdistäminen solukkoradioverkkoon tai vaikkapa kahden kuljetusverkon (carrier network) yhdistämiseen
dynaamisen palvelusopimuksen SLA (Service Level Agreement) luomiseksi.
AN-järjestelmässä lokaali pääsyntarjoaja (LAP, Local Access Provider) on alueeltaan
rajoitettu tiedonsiirtopalvelujen tarjoaja. LAP voi olla esimerkiksi kauppakeskuksen,
lentoaseman tai vaikkapa kunnan tarjoama hotspot-tyyppinen pääsyverkko. LAP voi
varsinaisen verkko-operaattorin sijasta olla myös mikä tahansa taho, jonka verkossa on
ylimääräistä kapasiteettia – esimerkiksi kotikäyttäjä, joka tarjoaa pääsyä oman WLANtukiasemansa kautta. LAP on tyypillisesti hyvin pieni palveluntarjoaja ja sen neuvotteluvoima isompien operaattorien kanssa heikko. Siksi on oletettavaa, että syntyy pääsyaggregaattoreita (access aggregator), jotka kokoavat yhteen usean lokaalin pääsytarjoajan
ja tarjoaa näiden tuottamaa kokonaistiedonsiirtopalvelua eteenpäin. Kaupankäynti tiedonsiirtoresursseista tapahtuu sitten välittäjätahon (access broaker) toimesta. Sen tehtävänä on tarjota päästäpäähän yhteyksiä käyttäjien ja (internet) palveluntarjoajien (Internet Service Provider, ISP) välille käyttäen pääsyaggregaattorien tarjoamia ja perinteisten
operaattorien tarjoamia tiedonsiirtopalveluja. Verkossa voi esiintyä myös erillisiä palveluaggregaattoreita. Yksittäinen käyttäjä ei välttämättä omaa yhdenkään operaattorin
liittymää. Tällöin käyttäjän tunnistamiseen tarvitaan uskottu kolmas taho (trusted third
party, TTP). TTP:tä tarvitaan myös verkkojen tunnistamiseen. TTP voi toimia notaarin
tavoin varmistaen toimijoiden identiteetin ja palvelusopimusten allekirjoitukset. Laskutuksen hoitamiseen tarvitaan lisäksi kaksi tahoa: yksi joka vastaa kompensaatioiden
siiroista eri osapuolten välillä (CSP, Compensation Service Provider) ja toinen yritysten
välisestä laskutuksesta, joka syntyy yhden asiakkaiden käyttäessä toisen yrityksen palveluita (clearing house).
AN-järjestelmien oletetaan tulevan markkinoille vuoden 2010 aikoihin, mikä vaikuttaa
aika optimistiselta, koska standardointityöt ovat vasta nyt alkamassa. Todennäköistä on
että joitain piirteitä AN lähestymistavasta pikku hiljaa alkaa tulla 3gpp speksireleaseihin. Ja sen jälkeen tunnetusti voi mennä vielä aikaa ennen kuin markkinoilla nähdään
tuotteita. Käyttöönotto edellyttää kuitenkin muutoksia nykyiseen regulaatiopolitiikkaan (verkkojen yhteiskäyttö, taajuuslisenssien edelleenvuokraus, hetkelliset ja lokaalit
taajuuslisenssit, säännöt ja velvollisuudet koskien verkkojen yhdistämistä jne.). Perinteiseen ABC-konseptiin verrattuna AN:n suurin ero on se, että se vapauttaa käyttäjät
ennalta hankitusta liittymästä ja mahdollistaa kaikkien saatavilla olevien resurssien käytön. Toteutuessaan se tulee mullistamaan pääsyverkkotarjonnan kilpailutilanteen. ANjärjestelmässä uuden operaattorin kynnys tulla markkinoille madaltuu ja markkinoilla
toimivien tahojen määrä kasvaa. Operaattorit menettävät kontrollin asiakkaistaan kuin
liittymäkaupan sijaan kapasiteettia ostetaan ja myydään dynaamisesti käyttötarpeen mukaan. AN-järjestelmässä verkon rakenne on robustimpi kuin yhden operaattorin ABCjärjestelmässä. Yksittäisen operaattorin verkovika ei olennaisesti näy kuluttajalle. Kun
käyttäjien identiﬁoinnin vastuu siirtyy operaattorilta luotetuille kolmansille tahoille, ei
yksittäisen verkon HLR (Home Location Register) ja AuC -noodien hajoaminen estä
järjestelmän toimintaa.
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AN-hankkeessa painopiste oli roaming-ratkaisuissa. EU:n IST-ohjelman ”End-to-end
reconﬁgurability” E2R-hankkeessa (http://e2r2.motlabs.com/) puolestaan kehitetään
järjestelmän autonomista hallinta-arkkitehtuuria, joka mahdollistaisi niin verkkojen
kuin palvelujen saumattoman adaptaation vallitsevaan käyttötilanteeseen, eli kontekstiin. Järjestelmä perustuu ohjelmistoradioon tai vastaavaan konﬁguroitavaan radioon,
jonka toimintaa voidaan ohjata ohjelmistollisesti. Laitteiston ja sen käyttämien ohjelmistojen adaptaatio voidaan toteuttaa verkosta ladattujen tiedostojen avulla. Virhetilanteessa laitteen on kyettävä palauttaman vanhaohjelmisto. AN-järjestelmässä kauppaa
käytiin verkkojen resursseilla, E2R:ssä kauppaa voidaan käydä myös taajuusspektrillä.
Järjestelmä sisältää spektrinhallintajärjestelmän, joka mahdollistaa spektrin dynaamisen
allokoinnin eri verkkojen välillä. Sen lisäksi spektrinhallintajärjestelmän tehtävänä on
estää eri verkkoja aiheuttamasta liikaa interferenssiä toisilleen.

1.4.5

Viive- tai katkossietoinen verkotus

Viive- tai katkossietoinen (delay tolerant networking (DTN), opportunistic networks)
verkottuminen on alun perin lähtenyt liikkeelle perinteisten protokollien toimimattomuudesta planeettojen välisessä liikennöinnissä, missä etenemisviiveet ovat useita minuutteja, jopa tunteja, ja yhteys katkeaa ajoittain. Puhutaan myös ns. opportunistista
verkoista, joka termi viittaa verkkoihin joissa kommunikoinnin osapuolet eivät välttämättä ole yhtä aikaa läsnä. Mikä on tyypillinen tilanne puhuttaessa kokonaan langattomista verkoista, joiden laitteet voivat olla joko päällä tai pois. (ks. esim. Pelusi et
al. 2006). Tätä varten kehitettyjen ideoiden on todettu olevan käyttökelpoisia myös
maanpäällisessä liikkuvassa kommunikoinnissa – kaikissa tapauksissa ei tarvita jatkuvaa
päästä-päähän yhteyttä. Ehdotettu ratkaisu muistuttaa hyvin paljon vanhaa lähettijärjestelmää. Informaation siirrossa tieto voidaan häviöttömästi kopioida ja lähettää eteenpäin
mahdollisesti vaihtoehtoisia reittejä myöten. Kaikissa tilanteissa ei ole välttämätöntä
saada tietoa siirrettyä reaaliajassa, vaan riittää että viesti saavuttaa vastaanottajan jonkin pidemmän ajan kuluessa, mahdollisesti päivien kuluttua. Tällaisia ovat esimerkiksi
erilaisten sensoritietojen siirto ja suurten tietomassojen siirto. Järjestelmän ideana on
jakaa verkko saarekkeisiin: haluttu tieto siirtyy saarekkeelta toiselle kokonaisuudessaan.
Yhteyden muodostuminen tapahtuu yleensä fyysisen liikkuvuuden mukana: kahden eri
saarekkeen yhdyskäytävien pystyessä kommunikoimaan nämä siirtävät tietovarastoistaan tiedon kohti vastaanottajaa olevaan saarekkeeseen.
Langattomassa tiedonsiirrossa tiedonsiirtonopeus riippuu voimakkaasti etäisyydestä. Lyhyillä etäisyyksillä päästään hyvin suuriin siirtonopeuksiin (langaton USB 480 Mbit/s
alle 3 m etäisyyksillä). Näin ollen ratkaisu, jossa tieto siirretään nopeasti lyhyiden hyppyjen yli, tallennetaan laitteeseen ja siirretään sitten myöhemmässä ajanhetkessä eteenpäin voi hyvinkin olla käyttökelpoinen. Tällaisia ”tietolauttureita” voidaan sijoittaa esimerkiksi liikennevälineisiin tai ne voivat olla osa henkilökohtaista mediatoistinta.
Tekniikassa on huomattavia haasteita, esimerkiksi reitityksen järjestäminen on hankalaa,
koska ei ole etukäteistietoa siitä, miten jotkut järjestelmät tulevat liikkumaan. Joissain
tapauksissa tämä tieto olisi kuitenkin käytettävissä, mikäli käytetään navigointijärjestelmää, johon on määritetty kuljettava reitti. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty
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erilaisia korkeamman tason reititysmenetelmiä. Korkeamman tason reititysmenetelmät
hyödyntävät kirjekuorta, joka yksilöi vastaanottajasta tietoa, jolla vastaanottajan tyypillinen liikkuvuusalue voidaan määrittää. Käytännössä tämä vaatii verkon laitteilta vahvaan
luottamukseen perustuvaa yhteistoiminnallisuutta. Eräs näkökulma eritasoisten verkkojen ja siirtomenetelmien hyödyntämiseen on mahdollisuus käyttää jotain, suhteellisen
hyvän peittoalueen verkkoa kuten UMTS-verkkoa merkinantoon, jolla viestille etsitään
sopivin kuljetusmenetelmä. Varsinainen datasiirto tapahtuisi sitten lyhyen kantamien
verkkoja ja store-and-forward mekanismeja käyttäen.
Eräs näkökulma, joka on noussut viime aikojen dtn-verkkojen tutkimuksen myötä, on
sovellusten optimoiminen uusiin verkkotyyppeihin. Nykyinen verkkoliikenteen malli
lähtee liikkeelle välittömästä vasteesta pakettien vaihdossa. Tällaiset sovellukset eivät
kuitenkaan toimi riittävän hyvin, mikäli verkossa on mahdollisesti katkoja ja päätelaitteet liikkuvat eri kohtiin verkkoa.
Toistaiseksi ratkaisuna on pyritty tarjoamaan sovelluksille ikään kuin paikallaan oleva, ei-mobiili verkko. Käytettäessä Mobile IP:tä tai L2-tason liikkuvuutta (GPRS, 3G)
pyritään siihen, että sovellus ei havaitse päätelaitteen liikkuvuutta tai sen siirtymistä
verkkotekniikasta toiseen. Lukuisat liikkuvuutta tukevat verkkoprotokollat (Mobile IP,
VPN, mobiiliverkkojen liikkuvuus) pyrkivät tuottamaan paikallaan olevan verkon vaikutelman sovellukselle. Jos sovellusprotokollissa huomioidaan mahdollinen liikkuvuus
tai verkkojen tilapäinen tavoittamattomuus, tällöin verkosta voidaan tehdä yksinkertaisempi eikä siihen tarvitse erityisesti luoda mitään liikkuvuuden hallintaa tai varastointikapasiteettia.

1.5

Verkonhallinta

Ubiikkiyhteiskunnan toteutuminen ja sitä myötä verkottuneiden laitteiden määrän kasvamisen myötä perinteinen verkonhallinta vaikeutuu. Kotitalouksissa perinteinen laitekohtainen hallinta muodostuu mahdottomaksi verkottuneiden laitteiden määrän kasvaessa. Kaikissa laiteissa ei välttämättä edes ole käyttöliittymää, jonka välityksellä asetuksia
pystyttäisiin syöttämään laitteisiin. Eri valmistajien keskenään epäyhteensopivat laitteet
voivat vaatia monimutkaisia asetuksia toimiakseen. Kuluttajapuolen laitteiden hallinnan
on siis tapahduttava muutoin.
Pienten ja keskisuurten yritysten puolella tilanne on hyvin samantyyppinen kuin kotitalouksissa: yritykset eivät halua investoida riittävästi koulutetun henkilön palkkaukseen
vaikka näitä olisikin saatavissa. Yritykset mahdollisesti siirtyvät laitteiden hankinnasta
hankkimaan yhä enenevässä määrin palveluja.
Operaattorit ja suuryritykset pystyvät hankkimaan osaavaa henkilökuntaa. Kuitenkin
laitteiden määrä ja monimutkaisuus kasvaa niin paljon, että laitekohtainen hallinta
muodostuu liian hitaaksi. Jopa erilaisten laitetyyppien määrä voi kasvaa niin nopeasti,
että eri hallintajärjestelmien määrä kasvaa hallitsemattomaksi.
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Perinteisen keskitetyn, manageri - hallittava laite -tyyppisen verkonhallinnan tilalle tai
korvaamaan on esitetty eri tasoilla itsenäisesti toimivien laitteiden hallintaa. Näitä ovat
politiikkapohjainen, autonominen ja vertaishallinta.
Tulevaisuudessa verkon laitteiden määrä kasvaa sellaiseksi että homma ei enää käsin
konﬁguroiden pysy hallinnassa. Tästä syystä dynaaminen verkonhallinta on olennainen
piirre ubiverkoissa. Tällaisia ratkaisuja tutkii esim. Tekes:in Ubicom ohjelman rahoittama ITEA2 Usenet projekti http://usenet.erve.vtt.ﬁ/, http://akseli.tekes.ﬁ/opencms/
opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Ubicom/ﬁ/system/projekti.html?id=9341068&na
v=Projekti.

1.5.1

Elementtihallinta

Viime kädessä kaikki hallintatoimet kohdistuvat yksittäiseen laitteeseen vaikka järjestelmän käyttäjälle näkyisikin vain palvelukokonaisuuksia eikä välttämättä niiden hallintaa. Verkonhallinnan ajattelu Internet-puolella on lähtenyt pitkälle siitä, että hallittavan laitteen kapasiteetille ei pidä asettaa liian suuria vaatimuksia prosessointitehon tai
tallennuskapasiteetin suhteen. Hallintajärjestelmät tulee suunnitella siten, että yksinkertainenkin järjestelmä pystyy toteuttamaan ne ja toisaalta niiden tulee olla tarpeeksi
ilmaisuvoimaisia hallitsemaan laajoja ja monipuolisia järjestelmiä.
Verkkoon liitettyjen laitteiden suhteen eri laitteiden kapasiteettien vaihtelu on edelleen
olemassa, ellei jopa kasvanut. Vaikka osa verkkoon liitetyistä päätelaitteista pystyykin
käsittelemään laskennallisesti hyvin raskasta hallintaprotokollaa, osalla verkkoon liitetyistä laitteista prosessointikapasiteetti on hyvin vähäistä. Prosessointitehon puute voi
johtua yksinkertaisesti laitteen hintavaatimuksista tai esimerkiksi langattomien laitteiden suhteen käytettävissä olevan energian rajallisuudesta.
On arvioitavissa, että järjestelmien elementtihallintamenetelmät eivät tule konvergoitumaan yhteen vaan nämä tulevat eroamaan eri tason laitteiden välillä: toisaalta tulee
olemaan yksinkertaisia hallintamenetelmiä ja toisaalta hyvinkin ilmaisuvoimaisia ja monimutkaisia hallintajärjestelmiä, jotka pystyvät nopeasti muuttamaan isojen järjestelmien asetuksia.

1.5.2

Liikkuvuuden hallinta

Käyttäjien voidaan olettaa haluavan ainakin osan käyttämistään palveluista missä tahansa ja milloin tahansa. Ihanteellisessa mallissa palvelut seuraavat käyttäjää ja käyttäjän
kokema palvelu on identtinen paikasta riippumatta. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi eri verkkojen rajoitteiden vuoksi: kaikkiin paikkoihin ei ole saatavissa
riittävän nopeita tai riittävän pienellä viiveellä olevia verkkoyhteyksiä vaan palveluita
joudutaan sopeuttamaan eri ympäristöihin.
Edellä mainittu NGN-malli pyrkii siihen, että verkon järjestelmät tarjoavat käyttäjälle
halutun palvelun mahdollisimman korkealla laatutasolla päätelaitteen ja verkon asetSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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tamien reunaehtojen mukaan. Verkko pitää tietoa siitä, missä käyttäjä sijaitsee ja mistä hän on parhaiten tavoitettavissa. Tyypillistä tulee olemaan, että käyttäjä on liittynyt
verkkoon useiden eri radiorajapintojen välityksellä. Palvelukohtaisesti joudutaan valitsemaan soveltuvin yhteys: pieniviiveinen yhteys on tarpeen puheyhteyksillä mutta suuren
tietomassojen siirtämiseen (esimerkiksi hyvälaatuiset mediatiedostot) kaistanleveys on
tärkeintä.
Liikkuvuuden hallinnassa voidaankin erottaa kaksi ääripäätä: verkko joko pysyy selvillä
käyttäjän liikkeistä tai sitten verkko ei välitä yksittäisen käyttäjän sijainnista. Verkko ainoastaan havainnoi yksittäisiä verkko-osoitteisiin liittyneitä laitteita mutta ei ota kantaa
siihen, kuka yksittäinen käyttäjä on sidoksissa mihinkin osoitteeseen minäkin ajanhetkenä. Käyttäjän itse määrittelemät tai verkosta erikseen hankkimat palvelut huolehtivat
siitä, että käyttäjän sijaintitieto välittyy hänen käyttämilleen palveluille oikein ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

1.5.3

Turvallisuuden hallinta

Verkon päätelaitteissa esiintyvien haittaohjelmaepidemioiden hallinta on yksi merkittäviä haasteita turvallisuuden kannalta. Toisaalta tarve päästä tietoon eri pisteistä ja liikutella päätelaitteita verkosta toiseen kasvaa jatkuvasti. Tieto näin altistuu jatkuvasti eri
riskeille alkaen yksinkertaisista laitevarkauksista ja niiden mukana kadonneista tiedoista
aina kohdekohtaisesti räätälöityjen haittaohjelmien avulla tehtyihin tietovarkauksiin.
Voidaan käyttää erilaisia ratkaisuja alkaen verkon reunan suojaamisesta – konetta ei
päästetä verkkoon, mikäli sen hallintaohjelma ei vakuuta sen olevan tietoturvallisesti
eheän – aina tiedon kulun keskittämiseen ja terminoituihin palveluihin asti.
Tietoturvallisuuden kannalta helpoimpana koetaan kriittisen pisteen keskittäminen
verkkoon: on yksi piste, missä kaikki liikenne kontrolloidaan ja tarkistetaan vaarattomaksi. Tällaisen järjestelyn ongelma on tämän keskitetyn pisteen kapasiteetti ja sen kyvyttömyys varmasti suodattaa kaikki laitteeseen tuleva ja siitä lähtevä liikenne. Salatut
yhteydet edelleen tekevät tiedon suodattamisen vaikeammaksi.
Haittaohjelmat käyttävät erilaisia menetelmiä piiloutumaan torjunta- ja poisto-ohjelmilta, pahimmillaan virtuaalisointiin pohjautuvia menetelmiä. Tällaisessa tilanteessa
laitteen tietoturvan eheydestä varmistuminen on vaikeaa, eikä verkosta käsin tätä voida
varmistua muutoin kuin tarkkailemalla laitteen tuottamaa liikennettä. Turvallisuusvaatimukset tulevaisuudessakin tulevat edellyttämää useamman tason suojauksia: toisaalta
päätelaitteissa tulee olla järjestelmät niiden oman eheyden varmistamiseksi minkä lisäksi
verkossa tarvitaan epänormaalin liikenteen ja käytöksen havaitsemisjärjestelmiä suodatusjärjestelmien lisäksi.
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1.5.4

Palvelutason hallinta

Verkkojen merkityksen kasvaessa ja toisaalta niiden konvergoituessa palvelutason hallinta nousee suureksi haasteeksi. Eri palvelujen toteuttaminen erillisissä verkoissa on
turvannut kullekin palvelulle sen tarvitsemat resurssit ilman kilpailua toisten palvelujen
kanssa. Siirryttäessä esimerkiksi all IP -ympäristöön verkkoon tulee luoda menetelmät
riittävän palvelutason tarjoamiseksi kriittisille palveluille.
Erilaiset verkossa käytettävät sovellukset eroavat hyvin paljon palvelutasovaatimuksiltaan. Osalla sovelluksista on ainoastaan pitkän aikavälin kaistanleveysvaatimuksia kun
taas toiset sovellukset vaativat keskeytymätöntä, pieniviiveistä ja suurkapasiteettista yhteyttä. Palvelutasohallinta kohdistuu hyvin paljon verkon toipumisnopeuden kehittämiseen. Mikäli verkosta laite tai siirtoyhteys vioittuu tai degeneroituu laadultaan, tulee
tämä vika ohittaa nopeasti. Radioyhteyksien käyttö sekä opportunistiset radiotekniikat
asettavat edelleen haasteita palvelutason hallinnalle.

1.5.5

Hallintatavat

Järjestelmien hallinta pohjautuu pohjimmiltaan järjestelmän parametrien asettamiseen
ja erilaisten prosessien käynnistämiseen ja pysäyttämiseen laitteissa. Useimmat järjestelmät tarjoavat tähän nykyään joko komentorivipohjaisen tai web-selaimella käytettävän
palvelun. Nämä soveltuvat käytettäväksi silloin kun hallittavia laitteita ainoastaan muutamia. Näiden hallintamenetelmien etuna on niiden soveltuvuus juuri kyseisen laitteen
hallintaan; haittana taas vastaavasti niiden erilaisuus ja mahdollinen yhteensopimattomuus eri järjestelmien välillä. Lisäksi ongelmana on asetusten yhtenäisyys eri laitteiden
välillä: mikäli asetukset täytyy erikseen asettaa jokaiseen laitteeseen, voi joku asetus olla
erilainen jossain laitteessa mikä johtaa verkon toimintahäiriöihin. Laitekohtaista hallintaa ei voi siis soveltaa laajoihin kokonaisuuksiin.

1.5.5.1 Manageripohjainen hallinta
Verkonhallintajärjestelmät ovat perustuneet manageri-agentti -malliin. Tällaisessa järjestelmässä hallittava laite on käsitetty yksinkertaisena, annettuihin kysely- ja asetuskomentoihin reagoivana laitteena. Tämä käyttö sopii hyvin yksinkertaisen ja kompaktin
tiedon siirtämiseen kuten verkkoliitäntöjen tilan ja laskureiden lukemiseen sekä niiden
tilan muuttamiseen.
SNMP-protokollalla on pitkä historia nimenomaan monitorointitiedon keräämisessä.
SNMP versio 1 hyväksyttiin standardiksi hyvin nopealla aikataululla vuonna 1990,
mutta tämän jälkeen kehitettyjä uusia ominaisuuksia on otettu hyvin hitaasti käyttöön.
Pääasiallisesti protokollan turvamekanismien kehittäminen on ollut hidasta, mikä on
haitannut protokollan käyttämistä varsinaisen hallintaan.
Eräs SNMP-protokollan suurista haasteista on hallittavien objektien määrittely. Tiedonhallinnan perusperiaatteita on, että järjestelmän tulee tallentaa kukin tieto ainoasSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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taan kerran. Mikäli tieto on johdettavissa muista tiedoista, sitä ei pitäisi erikseen esittää. Haasteeksi tulee tasapainoilu erilaisten laitteiden eri tarpeiden ja toisaalta erilaisten
hallintaobjektikokonaisuuksien välillä: tuloksena on sekä saman tiedon esiintyminen
monessa alkiossa. Samanaikaisesti yhden laitteen hallintaan käytetään useita hallintaobjektikokonaisuuksia.

1.5.5.2 Politiikkapohjainen
Manageripohjaisen hallinnan ongelmia on tiedon suuri määrä. Mikäli laitteessa on satoja verkkoliitäntöjä, muodostaa näiden liitäntöjen tilatiedon säännöllinen kysely melkoisen kuormituksen hallittavalle laitteelle, verkolle ja ennen muuta hallinta-asemalle. Tilanne pahenee entisestään, jos yhdessä fyysisessä liitännässä on useita loogisia liitäntöjä.
Liikennöinnin määrää voidaan vähentää, mikäli siirrytään sääntöpohjaiseen hallintaan.
Yhtenä esimerkkinä on määrittää hälytysrajat verkkoliitäntöjen kuormitukselle: sen sijasta että hallinta-asema jatkuvasti kyselee verkkoliitäntöjen kuormitusta, voi hallittava
laite oma-aloitteisesti lähettää ilmoituksen mikäli jonkun liitännän kuormitus ylittää
esimerkiksi 90 % yli viiden sekunnin ajaksi.
Samoin politiikkoja voidaan käyttää määrittämään asetuksia suurelle joukolle laitteita tai hallittavia olioita. Määrittyä hallintapolitiikkaa sovelletaan jokaiselle alkiolle siltä
osilta kuin se sille sääntöjen perusteella soveltuu. Näin voidaan saavuttaa hallinnassa
yhtenäisyys ja yksinkertainen hallinta. Hallintasäännöt voidaan asettaa keskitetysti tietovarastoon, josta laitteet käyvät noutamassa nämä säännöllisin aikavälein tai erikseen
liipaistuna.

1.5.5.3 Autonominen tai vertaishallinta
Autonominen kommunikaatio on saanut huomiota viime vuosina ratkaisuna pienentää verkkojen monimutkaisuutta. Termin ”autonomic computing” esitti IBM vuonna
2001. Autonominen järjestelmä tyypillisesti mielletään neljän ”itse”-ominaisuuden avulla: itsetoipuva, itsesuojeleva, itseoptimoiva ja itsekonﬁguroituva. Verkon toiminta vikatilanteissa voidaan käsitellä biologisen reﬂeksin kaltaiseksi: verkko ensin suojaa itsensä
vialta ja tämän jälkeen käynnistää viasta toipumisen. Yleisesti autonomisia järjestelmiä
voidaan esittää seuraavan kaavion mukaan:
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Yksi autonomisen hallinnan tavoitteista on selkeyttää verkkoa operoivan henkilökunnan
näkymää verkkoon ja tätä kautta vähentää verkon operointikustannuksia (OPEX). Nykyisin verkoissa voi olla lukuisia kerroksia ja käyttäjän toteamus ”Internet on rikki” voi
olla seurausta millä tahansa kerroksella olevasta viasta: vaikka verkon hallintajärjestelmä
voisi tuoda keskitettyyn näkymään kaikkien osajärjestelmien tuottamat vikailmoitukset,
perimmäisen syyn (root cause) löytäminen voi olla hyvin hankalaa ja vaatii ammattitaitoa ja kokemusta verkon ylläpidolta.
Hyvin alkukantainen muoto autonomisen järjestelmän itsetoipumisesta on sulautetuissa järjestelmissä käytettävä vahtikoiratoiminnallisuus: järjestelmässä on ajastin, joka
sovellusohjelman täytyy nollata vähintään tietyin aikavälein. Mikäli sovellusohjelma ei
nollaa tätä ajastinta ajoissa, resetoi vahtikoira järjestelmän. Näin toivutaan satunnaisista
vikatilanteista, mutta mikäli järjestelmässä on vakavampi virhe, ei tästä tilanteesta päästä
etenemään vaan järjestelmä jää uudelleenkäynnistymisien kierteeseen.
Autonomisten järjestelmien kehittäminen tulee edellyttämään kehitystä monien alojen
tutkimuksessa. Näitä ovat järjestelmien hallinta, hajautettu tietojenkäsittely, verkkotekniikka, operaatiotutkimus, ohjelmistokehitys, tekoäly ja ohjausteoria, muiden alojen
ohella. Onkin esitetty, että autonominen hallinta on 2010-luvulla sama kuin tekoäly
1960–70 luvuilla: tekniikka johon asetetaan suuria toiveita, mutta todellisuudessa se
pystyy reagoimaan ainoastaan annettuihin malleihin ennalta määritetyillä tavoilla. Autonominen hallinta ei muuta sitä tosiasiaa, että on päätettävä minkä ominaisuuden
mukaan verkko on optimoitava: paikallinen optimi ei välttämättä ole verkonlaajuinen
optimi eikä asiakkaan haluama optimi ole sama kuin operaattorin haluama.
Verkon hallitsijan on todennäköisesti kiinnostunut haluamastaan globaalista optimista.
Tämä edellyttää, että verkkolaitteet kommunikoivat toistensa kanssa. Tätä kutsutaan
vertaishallinnaksi, joka on autonomisen hallinnan laajennus yksittäisen laitteen ulkopuolelle. Vertaishallinnassa laitteet koordinoidusti hakeutuvat kohti määriteltyä optimitilaa järjestelmän asettamien reunaehtojen rajoissa.

1.6

Verkkopalvelut

Yksi verkkojen keskeisiä haasteita on palvelujen löytäminen. Palvelua voidaan käsitellä
hyvin laajasti alkaen yksinkertaisesta web-palvelun löytämisestä päätyen monimutkaisempaan viestintäesimerkkiin. Esimerkiksi VoIP-puhelun onnistumiseksi olennaista on
löytää puhelun vastaanottaja. Tämä voidaan tehdä usealla eri tavalla, joista yksinkertaisempi on verkkokeskeinen lähestymistapa: kuhunkin päätelaitteeseen on joko käsin tai
automaattisesti verkon puolelta konﬁguroitu keskeiset hakemistopisteet, joiden kautta
sovellukset voivat etsiä haluamansa palvelut ja kommunikointiosapuolet.

1.6.1

Palvelimet: proxyt (SIP jne.)

Nykyisessä Internet-mallissa asiakaskoneen tärkein lähtötieto oman IP-osoitteensa ja
oletusreitittimen jälkeen on nimipalvelimen osoite ja tälle nimipalvelimelle juuriniSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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mipalvelimien osoitteet. Tämän tiedon avulla kukin sovellus pystyy löytämään halutut palvelut. Web-palvelin pystyy resurssitunnisteen (URI) ja nimipalvelun perusteella
ratkaisemaan halutun web-palvelimen IP-osoitteen ja TCP-portin, johon muodostaa
datasiirtoyhteyden ja johon lähettää pyynnön.
Muissa palveluissa, esimerkiksi SIP-protokollassa vastaavalla menetelmällä VoIP-sovellus pystyy löytämään kustakin SIP-osoitteesta huolehtivan välityspalvelimen. Tällainen
järjestely tekee järjestelmästä asiakkaan kannalta yksinkertaisen: kun nimipalvelutieto
on kohdallaan (yleensä saadaan DHCP-protokollalla IP-osoitteen ja reititintiedon kanssa), kuhunkin sovellukseen rakennettu sovelluskohtainen logiikka huolehtii tarvittavien
resurssien löytämisestä.
Palvelinkeskeisen mallin suurin heikkous on tarve keskitetylle hallinnalle: vaikka Internet näyttääkin yleisesti melko hajautetulta, esimerkiksi nimipalvelu on hyvin keskeinen komponentti. Nimipalvelu on käyttäjälle selkeimmin näkyvä osa verkkoa ja niinpä
nimipalveluun liittyvät kysymykset ovatkin olleet vilkkaan poliittisen keskustelun alla:
mikä organisaatio saa päättää käytettävät päätason piiritunnisteet (TLD, com, net, ﬁ,
...) ja millä ehdoilla näitä myönnetään. Jo vuonna 1997 AlterNIC:n Eugene Kashpureff
kaappasi tuolloin juurinimipalvelimista vastanneen InterNIC:n Internet-palvelut kahtena peräkkäisenä viikonloppuna protestina InterNIC:n monopolille. AlterNIC tarjosi
yhdeksän ylimääräistä TLD:tä virallisten lisäksi.
Tällä hetkellä vaihtoehtoisia nimipalvelujen juuritietueita tarjoaa ainakin 7 organisaatiota, joista ainakin osa on ristiriitaisia ICANN:n uusimpien TLD:n kanssa. Näin ollen käyttäjä voi päätyä eri sivustolle riippuen siitä mitä juurinimipalvelua käyttää. Tällä
hetkellä käydään keskustelua siitä, onko esimerkiksi ITU parempi taho huolehtimaan
nimipalvelusta kuin ICANN:lta.
Operaattorikeskeinen toiminta (NGN, all Ethernet) edellyttää keskitettyä hallintaa, joten näiden verkkojen toiminta perustuu selkeästi keskitettyihin palvelimiin. Operaattoritoiminnassa on keskeistä tiedon jakelun laskutus, joka onnistuu parhaiten käyttämällä keskitettyjä palveluita, jossa asiakkaiden tiedot ja haetut palvelut voidaan yhdistää.
Myös mainos- tai sponsorointirahoitteisissa palveluissa palvelinpohjainen arkkitehtuuri
on mielekkäin.

1.6.2

Gridit / P2P / Semanttiset verkot

Grid ja vertaisverkot (P2P) ovat käsitteellisesti synonyymeja, vaikka niillä onkin ollut
hiukan eri painotuksia edellisten ollen esimerkiksi tieteellisen laskennan palveluita ja
jälkimmäinen assosioidaan laittomaan mediatiedostojen levittämiseen. Nykyään nämä
molemmat termit pitävät sisällään tietojenkäsittelyn ja viestinnän mallin, missä ei (välttämättä) ole keskitettyä palvelinta. Puhtaassa vertaisverkkomallissa järjestelmän laitteet
muodostavat verkon keskenään ja tietojen haku tapahtuu hajautetusti esimerkiksi hajautettujen hajautustaulujen (distributed hash tables) avulla.
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Nykyisin käytössä olevat vertaisverkot vaativat useimmiten ainakin käynnistysvaiheessaan yhteyden johonkin keskitettyyn hakemistopalvelimeen löytääkseen jonkun joukon
vertaislaitteita. Periaatteessa riittää, että kukin laite tietää ensivaiheessa yhden verkostoon kuuluvan laitteen osoitteen. Tämän laitteen välityksellä uusi laite saa tiedon muista
verkossa olevista laitteista.
Monissa grid-sovelluksissa käytetään kuitenkin keskitettyä federaatiopalvelinta käyttäjien hallinnoimiseen: tämä ohjaa kunkin käyttäjän autentikoitumaan oman organisaationsa kautta ja tämän jälkeen tarjoaa pääsyn gridin resursseihin organisaatioiden välisen
luottamuksen perusteella.
Yksi vertaisverkkojen kehityssuunta on verkkojen rakentuminen luottamuspohjaisesti:
yksittäinen käyttäjä voi liittyä verkkoon ainoastaan suosittelijan kautta eikä käyttäjä välttämättä näe tästä verkosta kuin tiettyyn luottamushorisonttiin asti. Tällainen toiminta
yhdistettynä salattuun sipulireititykseen mahdollistaa ulkopuolisen kontrollin tavoittamattomissa olevan viestinnän osapuolten välillä. Käyttäjät muodostavat solmupisteet.
joiden välillä tieto voi siirtyä luottamusalueesta toiseen.

1.6.3

Kuljetusprotokollat ja runkoverkko

Verkossa käytetyt kuljetusprotokollat ja sovellukset vaikuttavat myös runkoverkon vaatimuksiin. Keskeinen kysymys on verkon resurssien jako: tavoitteena on jakaa verkon
resursseja maksettujen korvausten mukaan suhteessa reilusti. Toistaiseksi TCP-protokollan dominoiva asema, sen yhdenmukaisuus ja ainoastaan pienet eroavuudet toteutusten kesken ja toisaalta yksittäisen käyttäjän rajallinen liitosnopeus ovat pitäneet tilanteen
hallinnassa. Mikäli tilanne verkossa muuttuu eri häiriöiden myötä enemmän opportunistiseksi, voi verkon reiluus kärsiä.
Mahdollisia verkossa käytettäviä häiriötekniikoita ovat esimerkiksi suihkulähdekoodien käyttö: lähettäjä lähettää tietyllä tavalla koodattuja tietoalkioita haluamallaan nopeudella. Vastaanottaja saa näistä ehkä ainoastaan pienen osan perille suurimman osan
kadotessa ruuhkautuneessa verkossa. Näillä kadonneilla alkioilla ei ole merkitystä vastaanottajan kannalta vaan mikäli lähettäjä lähettää riittävän kauan sopivasti koodattuja
viestejä, pystyy vastaanottaja konstruoimaan näistä lähetetyn tiedoston. Lopuksi tilanne
voi olla se, että lähettäjä on syöttänyt verkkoon moninkertaisen määrän dataa mutta siitä
huolimatta vastaanottaja on onnistunut saamaan tiedon perille aikaisemmin kuin ns.
hyvin käyttäytyvän kuljetusprotokollan avulla.
Mikäli runkoverkon liikenne muuttuu tällä tavoin opportunistiseksi, yleisen asiakastyytyväisyyden säilyttämiseksi operaattorit voivat joutua toteuttamaan runkoverkon tasolla
erilaisia käyttäjäkohtaisia liikenteen rajoituksia tai kapasiteetin jaon reiluutta parantavia
ratkaisuja.
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1.7

Pitkän tähtäimen verkkojen kehityspolut

1.7.1

Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Verkkojen kehittyminen pitkällä tähtäimellä on sidoksissa kolmeen keskeiseen tekijään
1. Markkinamuutoksiin ja -häiriöihin
2. Teknologiamurroksiin
3. Ympäristöhäiriöihin
a. ekosysteemi
b. valtio-/yhteiskuntarauha
c. raha-/ﬁnanssisysteemi
Näistä jokainen vaikuttaa sekä suorasti että epäsuorasti käytettävien palveluiden ja verkotuksen kehityskulkuun. On olemassa suuri joukko erilaisia futurologeja ja maailmanlopun ennustajia, jotka pyrkivät ennustamaan erilaisten tapahtumien aikajanaa perustuen
yhteiskunnassa, ympäristössä ja teknologiassa havaittuihin kehitysaskeleisiin. Ennustukset perustuvat pitkälti siihen, että mikäli jokin ilmiö esiintyy jossain yhteydessä, on sen
laajempi leviäminen vain ajan kysymys. Tämän lisäksi eri ilmiöitä yhdistelemällä ja niitä
sopivasti muuntelemalla saadaan aikaiseksi mahdollisia kehityskulkuja niin tekniikalle
kuin muillekin alueille.
Pitkällä tähtäimellä on vallitsevasta ympäristöstä tunnistettavissa seuraavat uhkailmiöt,
joiden toteutuminen jollain aikavälillä on todennäköistä tasaisen kehityksen ohella:
1. Ilmasto lämpenee, jonka seurauksena luonnonmullistukset kasvavat ja maapallon
väestö hakeutuu alueille, joilla on edelleen kelvolliset elinolot. Muuttoliikettä edeltää voimakas teknologinen sopeutuminen, jossa koti-yksiköstä muodostuu elinpiiri,
jonka sisällä tehdään sekä työ että virkistytään. Tämä edellyttää edistyksellistä talo- ja
viestintätekniikkaa yhdistettynä robotteihin, jotka selviävät ulko-oloissa. Muuttoliike aikaansaa yhteiskuntaolojen kiristymistä vastaanottavissa maissa, mikä heijastuu
vääjäämättömänä yhteiskuntarauhan järkkymisenä. Samalla raha- ja ﬁnanssijärjestelmät tulevat kokemaan voimakasta lamaa. Elintila ja puhdas ravinto tulevat aiheuttamaan konﬂikteja, joiden ratkaisuissa turvaudutaan väkivaltaan.
2. Polttonesteiden hinnat tulevat nousemaan kiihtyvällä tahdilla. Tämä tulee tekemään
matkustamisesta erittäin kallista, jolloin työnteko painottuu koteihin. Tämän lisäksi
viihteellinen viestintä kotien välillä kasvaa. Tämä tulee edellyttämään erittäin suurta
kapasiteettia verkoilta.
3. 3. maailman valtiot tulevat teknologisoitumaan ja kuluttamaan maapallon resursseja
kiihtyvällä tahdilla. Tämä rasittaa ekosysteemiä ja ehdyttää monia luonnonvaroja.
Raaka-aineiden hinnat tulevat nousemaan ja toisaalta tuottavuuden taso laskemaan
perinteisissä länsimaissa. Erilaiset kauppasodat tulevat olemaan vääjäämättömiä
pääoman siirtyessä kolmansiin maihin. Pääoman siirrokset tulevat vaikuttamaan
yhteiskunnan palveluihin ja rakenteeseen siten, että monia palveluita on pakko automatisoida kustannusten säätämiseksi. Automatisointi tulee vaatimaan kehittynyttä
teknologiaa ja viestintää.
4. Pandemiat kuten lintuinﬂuenssa ja SARS tulevat leviämään ja aiheuttamaan suuria
yhteiskuntarakenteellisia muutoksia. Ihmiset eivät halua kokoontua suuriin ryhmiin
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5.

6.

7.

8.

ja pyrkivätkin eristäytymään koteihinsa. Ruoka- ja energiahuolto tulee pohjautumaan paikalliseen tuottamiseen.
Uudet teknologiat – etenkin nanoteknologia tekee tekniikasta näkymätöntä, minkä seurauksena ihmiset eivät useinkaan ymmärrä miksi ja miten joku laite toimii.
Sosiaalisesti yhteiskunta jakautuu teknikoihin ja tavalliseen väkeen, joiden välinen
tiedollinen ja taidollinen kuilu kasvaa. Lopulta tämä johtaa uskomuspohjaiseen teknologian käyttöön.
Uudet tekniikat tulevat murentamaan yhteiskunnallista regulaatiota. Ohjelmistoradion kaltaiset tekniikat mahdollistavat aiemmin hyvinkin kontrolloidun radiotaajuuksien käytön muuttumisen opportunistiseksi. Vapaasti leviävät ohjelmistot
modiﬁoivat radiolähettimiä käyttämään eri taajuusalueita ilman, että käyttäjät edes
tiedostavat millä alueella heidän lähettimensä toimivat. Tämän lisäksi erilaiset haittaohjelmat tulevat modiﬁoimaan radiota siten, että ne kohdistavat palvelunestohyökkäyksiä kaupallisten operaattoreiden taajuuksille. Pitkällä aikajänteellä tämä tulee
ohjaamaan radiokaistankäyttöä alkuun kognitiivisesti mutta myöhemmin anarkisesti.
Uudet tekniikat tulevat mahdollistamaan erittäin tehokkaiden viestintäverkkojen
rakentamisen. Optiset tietokoneet ja niiden NEMS-tekniikka mahdollistaa useiden
terabittien tietoliikenneyhteydet puhtaasti optisesti. Tämä tulee tarjoamaan mahdollisuuden siirtää tilavaikutelmaan korkealla entropialla. Tällöin tilallinen erotus
kommunikaatio-osapuolien väliltä poistuu.
Internet on tarjonnut vapaan kommunikaatiokentän erilaisten viestintätarpeiden
tyydyttämiseen. On rakentunut tapa toimia, jossa pyritään kiertämään mahdollisia regulatiivisia toimenpiteitä. Piratismi perustuu pitkälti kuluttajien mielestä kohtuuttomiin korvauksiin kaupallisista palveluista. Verkkoa käytetään myös rikolliseen
toimintaan hukuttamalla erilainen laittomaan toimintaan tähtäävä viestintä muun
liikenteen aikaan saamaan kohinaan. Erilaiset yritykset rakentaa sääntelyä ja suljettua
palveluverkkoa tulee aiheuttamaan murroksia kaikkialla siellä missä se on mahdollista. Yksi keskeinen tekijä tulee olemaan erilaiset yhteen liitetyt saarekkeet (interconnected home islands), joiden välinen yhteys perustunee erilaisiin ohjelmistoradioihin
lyhyen kantaman radioyhteyksillä.

1.7.2

Verkkotekniikoiden ja verkotuksen kehittyminen

Näiden valossa onkin olettavaa, että verkotuksen kehityslinjat tulevat noudattelemaan
kehityskulkua, jossa nykyisestä tilanteesta edetään kuvien 1 ja 4 esittämällä tavalla.
Verkkojen palvelut ja verkkojen protokollat tulevat ohjautumaan markkinavetoisesti
E2E Ethernet -verkkojen suuntaan vaikkakin yhteiskuntapoliittinen painostus on voimakasta NGN-verkkojen suuntaan. NGN:n rooliksi jääkin liikkuvien tilaajien palveluiden hallitseminen. Pieni, mutta varsin merkittävä joukko käyttäjiä kehittää näiden
verkkojen sisällä elävää Internet-verkkoa ja sen avoimia tekniikoita. Siirtoverkkopuolella
operaattoreiden kaupalliset intressit (OPEXin pienentäminen) ajaa verkkotekniikoita
kohti optista piirikytkentää ja sitä myötä kohti parempia kapasiteetteja. Mobiiliverkot
konvergoituvat kohti 3G:n ja WLAN-verkkojen rinnakkain muodostamaa NGN-mobiiliverkkoa. Kaikki tämä tapahtunee seuraavan viiden vuoden sisällä. Tämän jälkeen
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kehitykseen vaikuttaa pääosin teknologiamurrokset ja ympäristöhäiriöt. Ohjelmistoradioiden kehittyminen tulee johtamaan murrokseen radioverkotuksessa. Kognitiivinen
radio on yritys pitää kaupallinen radioverkkotoiminta elossa ja sen onnistuminen riippuu yhteiskuntarauhan säilymisestä ja mahdollisten energia- ja ympäristökriisien realisoitumisesta. Kognitiivisiin radioihin perustuva 4G NGN-verkko tulleekin olemaan
todellisuutta 2015–2020 aikavälillä.
Erilaiset pandemiat ja ilmastomuutokset ovat todennäköisiä pitkällä aikajänteellä. Mikäli
3. maailman teollistuminen kiihtyy, tulevat tämän vaikutukset ilmaston lämpenemiseen
olemaan radikaalit. Näiden vaikutukset tekniikan kehittymiseen ovat voimakkaat sillä
tarve todellisuutta korvaaviin kotiverkkoihin kasvaa räjähdysmäisesti. Totutut kasvukäyrät kotien liitäntäkapasiteettien kasvamisesta hyppäävät uudelle tasolle, kun erilaiset
kolmiulotteiset ja todellisuuden korvaavat sovellukset ovat jokapäiväisiä. Näiden vaikutuksesta runkoverkkojen kehitys tulee painottumaan optisen pakettikytkennän kehittämiseen. Samalla luodaan vahva tarve nanotekniikan kehittymiselle ja optiselle tietojenkäsittelylle. Kaikki tämä tapahtunee tulevan vuosikymmenen lopulla.
Optinen pakettivälitys runkoverkoissa lienee todellisuutta vuoden 2025 tienoilla. Erilaiset
pandemiat ja muut ympäristömuutokset voivat aikaansaada vahvoja yhteiskuntarauhaa
rikkovia liikkeitä. Tämän muotoja voivat olla väestöliikkeet, anarkistiset organisaatiot,
jotka pyrkivät valtaan jne. Tällaisessa kaaoksessa on luonnollista, että kommunikaatiojärjestelmien kontrolli hiipuu. Ohjelmistoradiot tarjoavat helpon alustan erilaisille
ryhmittymille rakentaa keskinäistä kommunikaatiota. Ryhmän jäsenten välimatkojen
kasvaessa tai ryhmän koon kasvaessa hyödynnetään radiokaistaa halutulla tavalla. Tässä
tilanteessa regulaattorin rooli on lähinnä sivustaseuraaja, koska reaalinen mahdollisuus
estää viranomaiskaistan tai kaupallisten verkkojen toimialueiden käyttöä on mitätön.
Tällöin muodostuukin verkko, joka on nykyisen Internetin kaltainen – avoin, pitkälti
sensuroimaton ja päätelaitevetoinen. Erotuksena nykyiseen Internetiin on topologinen
kompleksisuus. Tällaisten monihyppyisten radioverkkojen analyysi on käytännössä jo
olemassa olevaa tutkimustoimintaa ja niiden realisoituminen erilaisilla WiFi-radioilla
onkin vain ajan kysymys.
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Nykytila
Verkko: IP, GSM, 3G
Yhteys: WLAN, 3G,
GPRS, GSM

Nykytila
Verkko: IP, MPLS
Yhteys: IP, SDH,
Ethernet, xWDM

Kaupallinen intressi

Kaupallinen intressi

Teknokraatien intressi

Yhteiskuntapoliittinen ja
Kaupallinen intressi

Markkinaintressi

NGN
Verkko: IP
Yhteys: WLAN, 3G

Optinen piirikytkentä
Verkko: IP, MPLS, GMPLS,
Ethernet
Yhteys: xWDM

Avoin all-IP
Verkko: IP
Yhteys: IP, xDSL, Ethernet,
WLAN
Palvelut: avoimet P2P

Suljettu all -IP (NGN)
Verkko: IP
Yhteys: IP, xDSL, Ethernet,
WLAN, 3G
Palvelut: suljettu NGN

E2EE – all Ethernet
Verkko: Ethernet, (IP)
Yhteys: Ethernet, WLAN
Palvelut: suljetut (Ethernet)
avoimet palvelut (IP)

Teknologiamurros
- SDR

Teknologiamurros
- MEMS

4G NGN
Verkko: IP, HIP
Yhteys: Kognitiivinen radio

Optinen purskekytkentä
Verkko: IP, Ethernet,
GMPLS
Yhteys: xWDM

Yhteiskuntarauha
rikkoontuu

4G Avoin
Verkko: IP, HIP
Yhteys: opportunistinen
radio

Nykytila
Verkko: IP, PSTN, GSM
Yhteys: IP, xDSL, SDH, Ethernet
Prekonvergenssi: Avoimia ja suljettuja verkkoja

Toiminnalliset
Intressit
- Kapasiteetti tarve

Teknologiamurros
- Optinen tietokone
- NEMS

Optinen pakettikytkentä
Verkko: ?
Yhteys: xWDM

Avoin all-IP
Verkko: IP
Yhteys: multihop
opportunistinen AdHocradio
Palvelut: avoimet P2P

Toiminnalliset
Intressit
- Sensuroimaton viestintä

Kuva 4.

Verkkojen evoluutio

Yhtenä kehityssuuntana on runkoverkon muodostuminen nykyistä tieverkkoa vastaavaksi yleisenä palveluna ylläpidettäväksi perusinfrastruktuuriksi. Tässä kehitysmallissa
runkoverkko tarjoaa nopeat yhteydet pitkillä väleillä, mahdollisesti myös tilaajayhteydet ovat edullisia ja subventoituja. Keskeinen muuhun kehitykseen vaikuttava kysymys
on, että onko tässä verkossa mahdollista käyttää mitä tahansa palveluita vai ainoastaan
keskitetysti hallinnoituja palveluja (vrt. ainoastaan katsastettuja autoja tieverkolla).
Jälkimmäisessä vaihtoehdossa anarkistinen opportunistisiin radioihin perustuva vaihtoehtoinen verkko tulee muodostamaan toisen, epävirallisen, kommunikointikanavan.
Tällaisessa tilanteessa informaation jakelu on selkeästi jakautunut kahtia: on virallinen,
kontrolloitu tieto ja vapaasti leviävä informaatio ”varjoverkossa”.
Vastaava varjoverkko voi syntyä myös tiukan operaattorien kontrollin myötä. Operaattorin kontrolloimaa verkkoa voidaan käyttää erilaisten piilokanavien myötä jopa varsinaiseen datasiirtoon tai vain merkinantokanavana anarkistiselle verkolle. Yksittäisen
käyttäjän tai organisaation viestintäpalveluihin käyttämällä rahasummalla on luultavasti
tietty katto, joka riippuu muiden hyödykkeiden kustannuksista: mikäli ruuan tai energian hinnat tulevat nousemaan murrosten seurauksena, ei viestintään ole suuria summia käytettävissä. Toisaalta, kuten aikaisemmin mainittu, energian hinnan vääjäämätön
kohoaminen luultavasti vähentää fyysistä liikkuvuutta ja johtaa logistiikkaketjujen ja
tuotannon sijoittamisen optimointiin.
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1.7.3

Langaton laajakaista 2020

Ohjelmistoradio on niin sanottu destruktiivinen teknologia, joka todennäköisesti tulee mullistamaan langattoman verkkotekniikan ja etenkin siihen liittyvän operaattorien
liiketoiminnan (Berggen et. al. 2004; Werbach, 2004). Siihen liittyy kuitenkin monia
toistaiseksi ratkaisemattomia ongelmia, joista osa on puhtaasti teknisiä, mutta suurin
osa sosioekonomisia ja juridisia. Se millainen langaton laajakaista voi olla vuonna 2020,
riippuu suuresti siitä miten taajuuksien regulointipolitiikka maailmassa muuttuu. Nykyään taajuuksien lisensointi on kansallisten regulaattoreiden käsissä, jotka koordinoivat
taajuuksien maailmanlaajuista käyttöä ITU-R:n puitteissa. Suomessa, kuten monissa
muissakin maissa, taajuuslisenssit ovat tiettyyn operaattoriin ja radioteknologiaan sidottuja, eikä niillä ole jälkimarkkinoita. Taajuus lisenssit ovat ajallisesti kohtuullisen pitkiä.
Esimerkiksi Euroopassa 2001 myönnetyt UMTS-lisenssit ovat pituudeltaan tyypillisesti
15 vuotta. Näin ollen, ilman lainsäädännön muutoksia, niitä vapautuu hitaasti. Viimeaikoina, jotkut regulaattorit, esim. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, ovat aloittaneet
joustavampien, ajallisesti lyhyiden ja maantieteellisesti rajoitettujen, lisenssien myöntämisen. Yhdysvalloissa FCC on aktiivisesti ajanut spektrin joustavampaa käyttöä ja
lisensoitujen taajuuksien edelleen vuokrausta. Eurooppalaiset viranomaiset ovat olleet
varovaisempia muutosten suhteen. Esimerkiksi Euroopassa UWB-tekniikan käyttöön
on suhtauduttu varauksella ja lisenssivapaiden taajuuksien tehorajat on asetettu yhdysvaltoja tiukemmiksi. Euroopassa taajuuksien joustavampaa käyttöä ajaa etenkin Britannian Ofﬁce of Communications (OFCOM, 2004).
Kaupallisten toimijoiden hallussa olevien lisenssien osalta ”sosialisointia” vapaaseen
käyttöön ei ole nähtävissä. Näiden taajuuksien käyttö tulee säilymään maksullisena,
mutta niille aukenee jälkimarkkinat. Lisenssin omistaja voi myydä lisenssinsä eteenpäin
tai vuokrata hallussaan olevaa spektriä aika-paikka lohkoina. Regulaattorit tosin saattavat rajoittaa tätä toimintaa asettamalla hintakattoja sekä vaatimalla operaattoreille pääsyä toistensa spektreille tietyin edellytyksin. OFCOMin ajaa politiikkaa, jossa taajuuden käyttöoikeudet on luokiteltu kahteen ryhmään: erityisiin ja rajoitettuihin. Erityiset
käyttöoikeudet olisivat nykyisen kaltaisia käyttäjäkohtaisia lisenssejä. Rajoitetut käyttöoikeudet puolestaan olisivat kaikille samoja. Rajoitettu lisenssi asettaa lähetystehoille ja
aaltomuodoille rajat pahimman mahdollisen naapurikaistalle aiheutetun interferenssin
mukaan. Kun käyttötapa (radioteknologia) erityisellä kaistalla muuttuu, vaihtuu taajuuden käyttöoikeus samalla rajoitetuksi. Erityiseen lisenssiin voitaisiin kuitenkin päästä
neuvottelemalla naapurikaistojen lisenssien omistajien kanssa. Tämä muutos mahdollistaisi joustavamman taajuuksien käytön, jossa taajuuslisenssit eivät enää olisi yhtä selvästi
teknologiaan sidottuja kuin nyt. Jos taajuuksille luodaan lisäksi sähköinen kauppapaikka, niin E2R-hankkeessa esitetty visio tulee mahdolliseksi: Operaattorit voivat käydä
kauppaa spektrillä ja muokata taajuusalueella käytettyjä aaltomuotoja käyttötilanteen
mukaan.
Lisensoitujen taajuuksien kaupan vapauttamisen lisäksi on olemassa paine lisenssivapaiden kaistojen lisäämiseen. WLAN-verkkojen menestys on osoittanut, että lisenssivapaat
taajuudet helpottavat pienoperaattorien pääsyä markkinoille sekä nopeuttavat teknologiakehitystä. Tällä hetkellä vapaita taajuuslohkoja löytyy etenkin korkeilta taajuuksilta
(60 GHz). Siellä ongelmaksi kuitenkin muodostuu radion eteneminen. Monissa maissa
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vähällä käytöllä olevia taajuuksia löytyy etenkin asevoimien ja turvallisuusorganisaatioiden käytöstä. Paineet näiden taajuuksien osittaiselle vapauttamiselle siviilikäyttöön ovat
suuret. Lisenssivapailla kaistoilla toimivien DSA-järjestelmien kehityksen kannalta keskeistä on käyttäjävolyymiin nähden riittävän suuren kaistan olemassa olo sekä toimiva
politiikka interferenssin rajoittamiseen ja reiluun resurssien jakoon käyttäjien kesken.
Gerret Hardin (1968) käsitteli artikkelissaan ”Tragedy of the commons” populaation
rajatonta kasvua rajallisessa maailmassa. Hän käsitteli esimerkkinä laiduntamista yhteissomisteisella maalla, jossa yksittäisten talonpoikien lyhyen ajan edun tavoittelu johti
karjan määrän rajattomaan kasvuun ja järjestelmän tuhoon. Lisenssivapaa taajuuskaista
on analoginen yhteissomisteiselle laitumelle – tehon kasvattaminen kasvattaa datanopeutta, mutta samalla kasvaa interferenssi. Sen kompensoimiseen käytetään yhä lisää
tehoa. Raja-arvona tehon ja kaistanleveyden kasvaessa äärettömyyteen alueella, jossa
on K käyttäjää, jotka eivät tee keskenään yhteistyötä, kapasiteetiksi saadaan log2(e)/K
bit/s/Hz per vapausaste ja käyttäjä. Vertailun vuoksi järjestelmässä, jossa radiot koordinoivat keskenään lähetyksiään, saadaan sama kapasiteetti hyvin pienellä teholla P=N0.
Kognitiivisen radion tutkijat ovat tästä ongelmasta varsin tietoisia. Tutkimuspolkuja on
kaksi, joista toinen perustuu radioiden väliseen yhteistyöhön ja koordinointiin ja toinen
vapaaseen kilpailuun. Kilpailuun perustuvat menetelmät pohjaavat peliteoriaan. Käytetyt resurssienhallintamenetelmät toimivat hajautetusti pyrkien Nash-tasapainotilaan.
Peliteoriaan perustuvat ratkaisut saavuttavat kohtuullisen korkean kapasiteetin kunhan
suurin osa radiosta käyttäytyy yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaan.
Jos taajuuksien käyttöpolitiikasta ei päästä maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen, on
olemassa riski niiden hallitsemattomasta avautumisesta. Jos kognitiiviselle radiolle varatut taajuudet eri maissa ovat eri kaistoilla, laitevalmistajat rakentavat monia kaistoja
hyödyntäviä radioita. Käyttäjät eivät välttämättä ole tietoisia paikallisten taajuusregulaattorien määrittämistä säännöistä tai eivät halua niitä noudattaa. Näin yleiseen käyttöön
tulee kognitiivisia radioita, jotka toimivat regulaattorin kannalta väärällä taajuusalueella.
Jotta tilanne pysyisi regulaattorin hallinnassa, pitäisi sen ryhtyä tarkasti seuraamaan taajuuksien käyttöä ja puuttumaan sääntöjen vastaiseen toimintaan. Tämä puolestaan on
erittäin vaikeata, koska potentiaalisesti väärää taajuusaluetta käyttävien laitteiden määrä
on valtavan suuri. Toinen tapa puuttua asiaan olisi sopia laitevalmistajien kanssa tavoista estää tiettyjen taajuuksien käyttö. Laitteen pitäisi tunnistaa missä maanosassa tai
valtiossa se parhaillaan on ja sopeuttaa toimintatapansa siihen. Tämäkään strategia ei
ole aukoton. Jos käyttäjät näkevät etua suuremmasta taajuusalueesta ja kiinni jäämisen
riski luvattomasta taajuuden käyttöönotosta on pieni, syntyy houkutus muuttaa radion
toimintaa. On hyvin todennäköistä, että joku ”hakkeri” tekee ohjelmiston, joka poistaa
tai huijaa radion taajuuspolitiikan tunnistustoimintoa. Jos taas spektrin käyttöä koskevasta politiikasta päästään sopuun ja lisenssivapaita kaistoja on riittävästi tarjolla, hakkeroinnin riski vähenee. Nykyisinkin ISM-kaistalla olisi mahdollista kasvattaa omaa kapasiteettia muiden kustannuksella esimerkiksi WLAN:in käyttämää MAC-protokollaa
muuttamalla. Tämän voisi tehdä jopa täysin laillisesti. Harva kuitenkaan viitsii ryhtyä
moiseen operaatioon, koska saatavissa oleva hyöty ei ole merkittävä vaivaan nähden.
Langattomat mobiilit ad hoc -verkot (MANET) ovat olleet intensiivisen tutkimuksen
kohteena 1990-luvun lopulta lähtien, mutta itse konsepti on kehitetty jo 1970-luvulla. Ad hoc verkoissa kaikki verkon noodit ovat potentiaalisia reitittimiä. Verkko toimii
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itse-organisoidusti ilman keskitettyä infrastruktuuria. MANET-verkkojen käytännön
sovellukset ovat kuitenkin olleet vähissä. Niitä on käytetty lähinnä taktisissa verkoissa. Tutkijoiden kiinnostus MANET-järjestelmiä kohtaan on sovellusten puitteissa hiipunut. MANET on keskittynyt aika pitkälle multihop -reitityksen ongelmiin, ja kun
esim. skaalautuvuus ja turvallisuus -ongelma odottaa edelleen kunnollista ratkaisua sekä
liiketoimintamallit ovat puutteellisia, niihin etsitään ratkaisuja muilla keinoin. Mesh ja
AN -verkot ovat usein hybridiverkkoja, joissa on yleensä mukana luotettu 3. osapuoli,
johon luottamus voidaan pohjata, ja tästä syystä niissä on yksinkertaisempaa ratkaista
esim. turvallisuus ongelmat. Siirryttäessä kokonaan langattomaan verkkoinfrastruktuuriin (future internet) mesh and AN ratkaisut eivät ole riittäviä. MANET:in sijaan tutkijat ja kasvavassa määrin myös teollisuus uskovat mesh-verkkoihin. Mesh-verkko on
tyypillisesti pääsyverkko, jossa osa verkon solmupisteistä on langattomia reitittimiä ja
osa yhdyskäytäviä kiinteään verkkoon. Mesh-verkot mahdollistavat langattoman verkon nopean käyttöönoton ja peittoalueen joustavan kasvattamisen. Langaton reititin
voidaan myöhemmin muuttaa kapasiteettitarpeen kasvaessa yhdyskäytäväksi vetämällä
sinne kuitukaapeli tai rakentamalla laajakaistainen mikroaaltolinkki lähimpään liityntäpisteeseen. Mesh-verkot yhdessä AN-teknologian kanssa mahdollistavat teleoperaattorien laitteistojen lisäksi käyttäjien itsensä asentamien tukiasemien liittämisen osaksi
pääsyverkkoa. Itse-organisoituvat ja helppokäyttöiset mesh AN-verkot mahdollistavat
käyttäjäyhteisöjen, kuntien tai muiden pienoperaattorien tulon liityntäverkkojen markkinoille. Liityntäverkko-operaattori selviää pienellä pääsyverkkoinfrastruktuurilla, koska
merkittävä osa verkosta rakentuu käyttäjien itsensä omistamien laitteiden varaan. Operaattori voi jopa antaa reitittimiä asiakkaille liityntäsopimuksen kylkijäisenä verkkonsa
peittoalueen kasvattamiseen. Nykyisin laajakaistaverkon asiakas ei liityntäsopimusten
perusteella saa myydä kapasiteettiaan eteenpäin. Myös lainsäädäntö asettaa verkko-operaattoreille tiukkoja vaatimuksia, joita ”kotioperaattori” ei voi täyttää. Jotta AN-konsepti laajenisi perinteisten teleoperaattorien verkkoja laajemmalle, tarvitaan sitä varten
uutta lainsäädäntöä.
Mesh-verkkojen lisäksi tutkimuslaitoksissa kehitetään myös opportunistisia verkkoja,
jotka pohjautuvat Grossglauserin ja Tsen (2002) havaintoon liikkuvuuden tuomasta
kapasiteettihyödystä. Yksi mahdollinen sovellus opportunistiselle radioverkolle on vertaisverkot. Jos internetin valvontaa lisätään ja laittoman materiaalin jakelu siellä vaikeutuu, voidaan lyhyen kantaman opportunistisilla verkoilla hoitaa tiedostojen jakelua
liikkuvien käyttäjien kesken. Esimerkiksi koulussa tai kampuksella käyttäjät liikkuvat
varsin pienen alueen sisällä, joten järjestelmän viiveet eivät kasvaisi mahdottoman suuriksi. Opportunististen verkkojen ei tarvitse rajoittua vain liikkuviin käyttäjiin vaan ne
voidaan laajentaa hyödyntämään myös olemassa olevaa infrastruktuuria. Silloin tiedon
siirrolle pyritään löytämään optimaalinen reitti heterogeenisen verkon yli käyttäen hyväksi kaikkia mahdollisia tiedonsiirtoteitä.
Taajuuksien käytössä on tapahtumassa lähiaikana selvä murros pois perinteisestä taajuusregulaatiosta. Se miten ja millä aikataululla tämä murros etenee, on etupäässä poliittis-taloudellinen kysymys, jonka ennustaminen on hyvin vaikeaa. Varmaa on kuitenkin
se, että vuoteen 2020 mennessä taajuuksien regulaatio on muuttunut siitä mitä se on
tänä päivänä. Tämä yhdessä AN-konseptin kanssa tulee mullistamaan sen, miten radioverkko-operaattorit toimivat. Radiotietoliikenteen pitkän aikavälin ennustaminen on
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varsin hankalaa. Kahdeksantoista vuotta sitten 1990, GSM-standardi oli juuri valmistumassa. Ensimmäinen GSM-puhelu soitettiin 1991. IEEE esitteli vuonna 1990 ensimmäisen versionsa standardista, josta kehittyi kuuden eri version kautta 1997 julkaistu
802.11-standardi. Teknologian kehitys lyhyellä aikavälillä tarkastellen tuntuu hitaalta.
GSM-verkon standardisointi prosessi kesti lähes kymmenen vuotta, WLAN-verkonkin ensimmäisen standardin syntymiseen kului seitsemän vuotta – nyt molemmat ovat
yleisessä käytössä. Kaikista edistyksellisistä standardeista ei kuitenkaan synny menestyksellisiä tuotteita. Esimerkiksi Hiperlan-standardi oli IEEE802.11 WLAN-standardia
teknillisesti edistyksellisempi, mutta kaupallista menestystä sillä ei ole ollut. Perinteisten radioverkkojen standardisointia ja verkkojen käyttöönottoa on hidastanut osittain
hitaat ja kankeat taajuusregulointiprosessit. Ne ovat nyt murroksessa, mutta niiden
muuttuminen on kuitenkin kansainvälisen koordinoinnin vuoksi hidasta. Standardisointi syklit ovat nopeutuneet viranomaissäätelyn vähentyessä. Standardisointi tapahtuu nykyään alan teollisuuden johdolla – kun vielä GSM:n aikaan standardisointityössä
viranomaistahoilla oli aktiivinen osa. Verkkojen kohtalon kannalta oleellista on niiden
mahdollistamat palvelut. GSM toi selvän edun puheenlaatuun ja verkon kapasiteettiin
NMT-verkkoon verrattuna. Piirikytkentäinen puhe ja lyhytsanomat ovat edelleen matkapuhelinverkkojen pääasiallinen liikennemuoto. WLAN-verkoissa puolestaan siirretään pakettimuotoista dataa. Konvergenssikehitys, jossa sekä langattomissa lähiverkoissa
että matkapuhelinverkoissa kuljetettaisiin pakettimuotoista ääntä, kuvaa ja dataa on
käynnissä. Kehitys on ollut kuitenkin paljon hitaampaa kuin mitä monet 3G huumassa
2001 uskoivat. Vuoteen 2020 mennessä digitaalinen konvergenssi puhelin, data ja yleislähetysverkkojen suhteen on jo pitkällä. On silti hyvinkin mahdollista, että lähiaikoina
markkinoille tulevat standardit, kuten esimerkiksi mobiili WiMAX tai LTE ovat silloin
yhä käytössä – tosin niiden ominaisuuksia on ajan mittaan paranneltu. Niiden rinnalle
on kuitenkin ilmestynyt uusia radioverkkoja – jopa sellaisia joiden standardisoimista ei
ole vielä edes aloitettu. Ambient networking ja rekonﬁguroituvien radioiden ansiosta
tulevaisuuden verkot toimivat toivottavasti nykyisiä pääsyverkkoja saumattomammin
yhteen.

1.7.4

Laajakaistautopiat ja dystopiat

Laajakaistautopiassa vuonna 2026 laajakaistainen kognitiivinen radio on yleisessä käytössä. Spektrinkäytöstä on päästy maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen ja se koostuu laajoista lisenssivapaista alueista sekä lisensoiduista taajuuksista. Radioiden spektrinhallintajärjestelmälle on määritelty tietty etiketti, jonka avulla ne pyrkivät jakamaan
vapaita resursseja keskenään reilusti samalla välttäen interferoimasta liiaksi toistensa
kanssa Lisenssivapaat taajuudet muodostavat kaikille vapaan alueen, jossa kaikilla on
yhtäläiset vapaudet toimia taajuussääntelyn asettamissa teho ja interferenssipuitteissa
(Ks. esim. Konston, 2002). Lisensoituja taajuuksia tarvitaan erityispalveluihin, joilla on
tiukat palvelun laatuvaatimukset. Operaattorit kykenevät dynaamisesti käymään kauppaa taajuusresursseista keskenään, käyttäjät puolestaan voivat dynaamisesti kilpailuttaa
tiedonsiirtopalveluita. Lisenssivapailla taajuuksilla kuka tahansa voi tarjota ylijäämäkapasiteettiaan muiden käyttöön. Verkon käyttö voi perustua joko vastavuoroisuuteen,
rahalliseen kompensaatioon tai verkot voivat olla mainosrahoitteisia. Käyttäjä voi aina
valita maksullisen palvelun ja ilmaisen vaihtoehdon välillä. Maksullinen palvelu sisältää
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takuut palvelun laadulle, kun taas ilmaispalvelussa mitään takuita ei ole. Ohjelmistoradion kehityksen myötä yksi päätelaite osaa adaptoitua kontekstin mukaan käyttämään
sopivinta radioverkkoa. Jos suoraa pääsyä runkoverkon yhdyskäytävälle ei ole, radiot
neuvottelevat keskenään monihyppyreitin muodostamisesta. Radiot voivat myös auttaa toisiaan (co-operative routing) kapasiteetin kasvattamiseksi. Utopiassa kaikki laitteet
toimisivat yleisesti hyväksyttyjen standardien ja etikettien mukaan. Spektrin monitorointi mahdollistaisi häirikköjen nopean havaitsemisen ja tunnistamisen. Samalla kun
tietoliikennetekniikan käytettävyys paranee ja siitä tulee aidosti ubiikkia, ihmisten suhde siihen muuttuu. Tietoliikennetekniikasta tulee itsestään selvyys samaan tapaan kuin
vaikkapa sähköntuotannosta ja jakelusta. Tietoliikenteen päätelaitteista ja tukiasemista
on kehittymässä kulutuselektroniikan tuotteita samaan aikaan kun niiden tekniikka ja
etenkin ohjelmistot monimutkaistuvat. Tämä tulee kiristämään alan kilpailua vielä nykyisestä.
Dystopiassa harmina ovat lukuiset keskenään epäyhteensopivat järjestelmät ja alueittain
vaihtelevat taajuuspolitiikat. Perinteiset operaattorit pyrkivät pitämään asiakkaansa talutusnuorassa tuoden markkinoille ABC-järjestelmiä, jotka toimivat vain niiden omissa
tai kumppanien verkoissaan ja ainoastaan tiettyjen laitevalmistajien laitteilla. Tekniikan
kehitys on nopeaa, joten laitteet vanhenevat nopeasti. Väärän tekniikan valinnut operaattori saattaa menettää kalliit verkkoinvestointinsa ja ajautua selvitystilaan. Spektrin
vapaan myymisen ja vuokrauksen salliminen ilman hintaregulaatiota saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että kilpailu vähenee. Joku taho hamstraa suuren osan spektriä
itselleen ja vuokraa sitä kilpailijoilleen vain kovasta hinnasta. Ajan mittaan syntyy de
facto standardeja ja markkinoita dominoivia jättioperaattoreita. Ohjelmistoradio myös
helpottaa radion ”hakkerointia”, siihen riittää kun lataa verkosta sopivan ohjelmiston.
Häiriköt esiintyvät kaupallisten verkkojen tukiasemina harrastaen phisingiä, seuraavat
tiettyjen yksilöiden paikkatietoja tai tyytyvät vain hamstraamaan kohtuuttoman suuren
osan spektristä lokaalisti omaan käyttöönsä. Jos spektrirohmuja on paljon, niin monet
tavallisetkin käyttäjät saattavat ladata päätteisiinsä vastaavan ohjelman. Lopputuloksena
on järjestelmä, jossa kaikki maksimaalisesti häiritsevät toisiaan. Xien ja Kumarin (2004)
tulosten perusteella verkko ei tästä täysin romahda, mutta siirtoetäisyydet putoavat. Valtiovalta voi puuttua tähän tilanteeseen tarjoamalla vapaata langatonta laajakaistaa. Jos
hyvää palvelua saa ilmaiseksi, ei huonoa kannata käyttää. Dystopiaskenaario saattaa siis
johtaa radioverkkojen kansallistamiseen.
Todennäköisin skenaario on näiden kahden edellä kuvatun välimaastossa. Keskenään
epäyhteensopivia standardeja tulee olemaan muutamia. Ne saattavat olla maantieteellisiä niin kuin nykyään (vrt. CDMA 2000, WCDMA, TD-SCDMA) tai muutaman
vahvan toimijan näkemyksiä. Ohjelmistoradion kehityksessä avoin arkkitehtuuri ja
lähdekoodi johtavat mahdollisesti siihen, että epäyhteensopivuudesta tulee puhtaasti
ohjelmistotason asia. Tällöin kuluttaja joutuu ostamaan radioonsa useita ohjelmistoja
sen mukaan mitä verkkoja tai palveluita hän haluaa käyttää. Kaupallisten vaihtoehtojen
rinnalle syntyy myös ilmaisia tai shareware tyyppisiä ratkaisuja. Taajuuksia tuskin vapautetaan säätelystä täysin. DSA-järjestelmät jakautuvat kahteen kastiin: Lisenssivapailla
taajuuksilla toimiviin verkkoihin ja lisensoiduilla taajuuksilla toimiviin. Lisenssin omistajat voivat myydä tai vuokrata taajuuttaan eteenpäin muille toimijoille, joko kiintein
sopimuksin tai dynaamisesti tarpeen mukaan. Lokaalin pääsyn osalta markkinat avauSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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tuvat todelliselle vapaalle kilpailulle, kun AN-konseptin myötä toimijoiden määrä kasvaa. Erilaisia mainosrahoitteisia tai vastavuoroisuuteen perustuvia pääsyverkkoja tulee
jatkossa olemaan nykyistä enemmän. Mesh-tekniikka ja opportunistiset verkot tulevat
mahdollistamaan myös kiinteästä internetistä irrallisen harrastelijoiden oman langattoman internetin. Rekonﬁguroituva kontekstitietoinen järjestelmä puolestaan tarvitsee
verkko-operaattorin, jolla on oltava palvelun rakentamiseen tarvittava kiinteän verkon
infrastruktuuri. Nämä järjestelmät tulevat käyttämään lisensoituja taajuuksia palvelun
laadun takaamiseksi. Sen lisäksi ne voivat myös hyödyntää tarpeen mukaan muiden
operaattorien taajuuksia sekä lisenssivapaita taajuuksia.

1.8

Sotilasradiotekniikan ominaispiirteitä

1.8.1

Radiotekniikan kehittyminen

Radiotekniikan (RF-tekniikka) kehitystä on nopeuttanut siviilipuolen langattoman tiedonsiirron merkittävä kasvu, missä painopiste on ollut toisaalta piirien virran ja koon
minimoinnissa ja toisaalta taajuusalueen kasvussa, jotta saadaan riittävästi tiedonsiirtokapasiteettia. Nämä syyt tulevat tulevaisuudessakin asettamaan paineita tekniikan kehittämiseen. Koska yhä suuremmat kokonaisuudet pyritään integroimaan yhdelle piirille,
niin uutta teknologiaa kompaktissa muodossa on tarjolla tyypillisesti vain sellaisille taajuusalueille, joilla on suhteellisen paljon käyttäjiä ja näin kykyä rahoittaa tutkimusta ja
kehitystä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kilpailukykyisen huippunykyaikaisen sotilasradiojärjestelmän kehitys vaatii varsin paljon tuotekehityspanostusta.
Integrointiasteen kasvattaminen ja taajuuksien kasvaminen edellyttää puolijohdemateriaalien kehitystä. Varsinaisen RF-suorituskyvyn kannalta (dynaaminen alue, lineaarisuus jne.) integrointiasteen parannus ja puolijohdemateriaalien maksimitaajuuksien
kasvaminen ei kuitenkaan tuo merkittävää parannusta nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.
Lähettimien ja vastaanottimien kehityksessä on nähtävissä pyrkimys viedä digitaalinen
signaalinkäsittely mahdollisimman lähelle antennia.
Esimerkkejä kehitteillä olevista suurempien taajuusalueiden radiojärjestelmistä ovat
nykyistä WLAN:a vas¬taavat, mutta suuremman taajuusalueen ja tiedonsiirtonopeuden omaavat järjestelmät (esim. 17 GHz:llä) ja ”broadcast”-tyyliset järjestelmät (esim.
LMDS 28 GHz)), joita käytetään esim. kaapelitelevision korvaajana.
Keskeisiä kehitys- ja tutkimuskohteita ovat:
Tehovahvistin: Suuret datanopeudet edellyttävät laajan kaistanleveyden lisäksi monitasoisten modulaatiomenetelmien käyttöä, mikä asettaa erityisesti lähettimen tehovahvistimelle kovia vaatimuksia. Tehovahvistimen täytyy olla mahdollisimman lineaarinen
laajalla taajuusalueella, jotta se ei heikennä järjestelmän suorituskykyä ja jotta spektri
pysyy riittävän puhtaana. Erilaiset laajakaistaiset lineaarisointimenetelmät ovat olleet ja
ovat yhä tutkimuksen kohteena. Spektrin puhtausvaatimus on tullut yhä tärkeämmäksi,
koska spektrin käyttäjien määrä kasvaa suhteessa käytössä olevaan taajuuskaistaan.
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Tehovahvistin on myös radion keskeinen virrankuluttaja ja vieläpä tiedonsiirtonopeuden funktiona ja koska kannettavan laitteen keskeisiä käyttäjälle näkyviä ominaisuuksia
on virrankulutus (toiminta-aika), on virrankulutukseen kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Myös kaistanleveys ja dynamiikka ovat keskeisiä suorituskyvyn parannuskohteita
kuten muissakin RF-piireissä.
Matalat lämpötilat ja suprajohtavuus: Matalien lämpötilojen ja suprajohteiden avulla
voidaan parantaa RF-piirien suorituskykyä. Suprajohtavuuden käytöllä voidaan kasvattaa järjestelmän kapasiteettia ja kantamaa, koska kapasiteetti ja kantama määräytyvät
ensisijaisesti vastaanottimen herkkyyden ja selektiivisyyden mukaan. Selektiivisyyttä
voidaan parantaa suprajohtavasta materiaalista valmistettujen suodattimien avulla ja
vastaanottimen herkkyyttä voidaan parantaa matalien lämpötilojen avulla.
Mikroelektromekaaniset komponentit (MEMS): MEMS:llä (Micro Electro Mechanical Systems) tarkoitetaan integroituja rakenteita, joissa yhdistyvät elektroniset ja mekaaniset laitteet. Sovelluskohteina esim. kytkimet. jotka ovat toimintaperiaatteeltaan
samanlaisia kuin perinteiset sähkömekaaniset kytkimet, mutta erona kuitenkin se että
MEMS on toteutettu samanlaisella valmistusteknologialla kuin integroidut piirit. Näin
MEMS-komponenteista on saatu erittäin pieniä ja nopeita. Etuina puolijohdekytkimiin
nähden parempi isolaatio, pienempi virrankulutus, heikkous on matalampi kytkentänopeus. Muita sovelluksia on mm. jänniteohjatut kondensaattorit, kelat, resonaattorit,
suodattimet, joille kaikille on tyypillistä parempi ns. Q-arvo, joka kuvaa komponentin
taajuusselektiivisyyttä.
Epälineaariset materiaalit: Epälineaarisen materiaalin avulla voidaan toteuttaa rakenteita, jotka vaimentavat signaaleja niiden tehotasosta riippuen. Mikroaaltoalueella voidaan epälineaaristen materiaalien avulla toteuttaa taajuusselektiivisiä rajoittimia
(Frequency Selective Limiter, FSL). FSL-rajoitin vaimentaa ainoastaan voimakkaita
signaalikomponentteja, muut eri taajuuksilla olevat signaalit eivät vaimene. Epälineaaristen materiaalien avulla voidaan myös toteuttaa komponentteja jotka absorboivat
pienitehoisia signaaleja, mutta päästävät suurempitehoiset signaalit läpi. Näin voidaan
pienentää kohinatasoa ja siten parantaa signaalikohinasuhdetta.

1.8.2

Radion toteutusarkkitehtuurit

Hyvin pitkään radiovastaanottimet ovat käyttäneet superheterodyne-rakennetta.
Superheterodyne -vastaanottimessa radiosignaali taajuusmuunnetaan yhdellä tai useammalla sekoitusasteella alemmalle taajuudelle, josta käytetään nimitystä välitaajuus.
Radion välitaajuusosaa seuraa ilmaisin, joka demoduloi signaalin kantataajuudelle.
Superheterodyne-rakennetta käytettäessä vastaanotettavan signaalin suodattaminen ja
vahvistaminen voidaan jakaa useammalle eri taajuudelle, jolloin saavutetaan vastaanottimen hyvä selektiivisyys ja suuri vahvistus ilman värähtelyn vaaraa. Haittapuolena on
toteutusarkkitehtuurin monimutkaisuus, suuri tehonkulutus, sekoitusasteissa syntyvät
häiritsevät peilitaajuudet sekä rakenteen huono integroitavuus IC-piirille.
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Superheterodyne-vastaanottimen haittojen vuoksi on yhä useammin siirrytty suoramuunnosvastaanotin -rakenteeseen. Esimerkiksi GSM-piirisarjat käyttävät lähes poikkeuksetta tätä rakennetta. Suoramuunnosvastaanottimessa radiotaajuinen signaali sekoitetaan yhdellä sekoitusasteella suoraan informaation sisältävälle kantataajuudelle. Jos
vastaanottimen I- ja Q-haarojen välille saadaan tarkalleen 90 asteen vaihesiirto, vältytään
täysin häiritseviltä peilitaajuuksilta. Suoramuunnosvastaanottimessa syntyy kuitenkin
eräitä vääristymiä, jotka ovat tosin digitaalisen signaalinkäsittelyn keinoin kompensoitavissa kantataajuudella. Ongelmaksi voi muodostua myös paikallisoskillaattoritaajuuden
vuotaminen radiotaajuudelle.
Kompromissiratkaisu superheterodyne-vastaanottimen ja suoramuunnosvastaanottimen
väliltä on matalan välitaajuuden vastaanotin, jossa sekoitus radiotaajuudelta tehdään
välitaajuudelle, joka on esimerkiksi signaalikaistan puolikas.
Radio voidaan suunnitella myös vastaanottamaan erilaisia aaltomuotoja. Tämän tyyppisestä radiosta käytetään englanninkielistä nimitystä Multi-Band Multi-Mode Radio.
Esimerkkinä sama radio voi toimia kenttäradiona taajuusalueella 30…108 MHz ja
TETRA-radiona 400 MHz:n taajuusalueella. Yksinkertaisin vastaanotinratkaisu tässä
tapauksessa on rakentaa kullekin aaltomuodolle ja taajuusalueelle erillinen RF-etupää
ja käyttää yhteistä analogista IF/kantataajuus osiota, jota seuraa yhteinen A/D-muunnin kiinteällä näytetaajuudella. Välitaajuudet ja näytetaajuudet pitää valita niin, että
A/D-muunninta seuraava digitaalinen signaalinkäsittely voidaan tehdä näytteistyksen
kannalta helposti. Kanavan valintaan käytetään kullekin aaltomuodolle optimoituja digitaalisia kanavanvalintasuodattimia.
Laajakaistainen vastaanotin vastaanottaa useampia eri kanavia samanaikaisesti. Laajakaistaisten monikantoaaltomodulaatioiden yleistyessä tulee tarve vastaanottaa laajakaistaisesti useampaa eri kantoaaltoa. Laajakaistaisen vastaanottimen etupää vastaanottaa
kaikki halutut kantoaallot. Jos käytössä on monikantoaaltomodulaatio ja suoramuunnostekniikka, valtaosa kantoaalloista vastaanotetaan matalan välitaajuuden periaatteella
ja yksi suoran sekoituksen periaatteella.
Ideaalisessa ohjelmistoradiossa signaali näytteistetään hyvin lähellä antennia. Tämän
päivän A/D- ja D/A-muuntimet eivät tätä vielä mahdollista, koska ei voida saavuttaa
riittävän suurta dynaamista aluetta ja kaistanleveyttä riittävän korkealla keskitaajuudella.
Tosin HF- ja VHF-taajuusalueella tämä on pian mahdollista. Tämän vuoksi joudutaan
käyttämään kanavoidun vastaanottimen periaatetta, jossa on rinnakkain useampi täydellinen vastaanotinketju. Kussakin haarassa on analoginen RF/IF-etupää, jota seuraavan A/D-muuntimen jälkeen signaalinkäsittely on digitaalista. Kanavoitu vastaanotin
mahdollistaa useamman samanaikaisen lähetteen vastaanoton. Kanavoidussa vastaanottimessa eri haarojen taajuus- ja vaihevasteiden pitää olla tarkasti samat. Jos on mahdollista käyttää pilot-signaaleja, vääristymiä voidaan korjata kantataajuudella digitaalisen
signaalinkäsittelyn keinoin.
Multi-Band Multi-Mode -radiot toteutetaan jatkossa ohjelmistoradioperiaatetta käyttäen. Ohjelmistoradio voidaan joustavasti, jopa reaaliaikaisesti, konﬁguroida toimimaan
yhdessä tai useammassa järjestelmässä, haluttaessa jopa samanaikaisesti. OhjelmistoraSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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dion de facto ohjelmistoarkkitehtuuriksi ainakin sotilaspuolella on muodostunut mittavan yhdysvaltalaisen sotilasohjelmistoradiohankkeen JTRS (Joint Tactical Radio System,
kuva 2) kehittämä SCA (Software Communication Architecture). Tavoitteena on että
SCA:lla kuvattu aaltomuoto voitaisiin ongelmitta siirtää eri laitevalmistajien radioihin.
Tällöin esimerkiksi yhteisissä eurooppalaisissa koalitio-, kriisinhallinta- jne. operaatioissa radioon voidaan helposti ohjelmoida yhteinen aaltomuoto.
Vaikka SCA on kehitetty sotilaspuolella, sen soveltaminen myös kaupallisissa järjestelmissä toisi tiettyjä etuja. Radioiden valmistajat voisivat tehokkaasti kilpailuttaa ohjelmistokomponentit eri alihankkijoiden kesken, koska SCA määrittelee miten eri ohjelmistokomponentit keskustelevat keskenään. SDRForum ja OMG (Object Management
Group) ovat organisaatioita, jotka pyrkivät laajentamaan SCA:n käyttöä myös kaupallisissa ja viranomaisradioverkoissa.

Kuva 5.

Yhdysvaltain JTRS-ohjelma (http://jtrs.army.mil)

Ohjelmistoradiopäätelaite mahdollistaa erilaisten radioverkkojen yhteiskäytön. Erityisesti sotaa alemmissa kriiseissä kuten rauhanturvatoiminta ja rauhaanpakottaminen eri
toimijoiden saumaton yhteistoiminta korostuu. Ohjelmistoradiopäätelaite jossa on sotilasaaltomuotojen lisäksi esimerkiksi TETRA tai GSM antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Ohjelmistoradiotukiasema pystyy tukemaan useampaa eri aaltomuotoa ja päätelaitteena voidaan käyttää perinteistä yhden toimintamuodon radiota (kenttäradio, TETRA
jne.).
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SCA-ohjelmistoarkkitehtuuria käyttävien sotilasradioissa keskeinen ominaisuus on
radion sisään rakennettu verkkoliikenteen tuki. Tyypillinen käyttösovellus tuleekin
olemaan gateway-toiminne, jossa ohjelmistoradiotukiasema tekee sovituksen kahden
verkon välillä OSI tasoilla 1…3. Pakettivälitteisen IP-liikenteen lisäksi eri verkoista tuleva puhelu välittyy automaattisesti toiseen verkkoon ja tukiasema tekee puheen ja signaloinnin sovituksen. Sen lisäksi, että puhelu voidaan automaattisesti välittää kahden
erityyppisen sotilasradioverkon välillä, voidaan puhelu yhtälailla välittää automaattisesti
sotilasradioverkosta vaikka TETRA-verkkoon.
Ohjelmistoradioiden toteutusarkkitehtuuri tulee kehittymään digitaalisten signaalinkäsittelykomponenttien kehittymisen myötä. Kaupallisten yritysten muodostama SDRForum, on määritellyt ohjelmistoradiolle 4 eri toteutustasoa.
1) Software Controlled Radio (SCR): rajoitettu määrä toimintoja kuten tehotaso on
ohjelmistollisesti määritelty – ei kuitenkaan taajuusalue, modulaatio jne.
2) Software Deﬁnied Radio (SDR): modulaatio, hyppytaajuus, kaistanleveys, salaus
jne. voidaan määritellä ohjelmistollisesti. Radiossa on tyypillisesti analoginen RF/IFetupää ja kullekin käytössä olevalle taajuusalueelle vaaditaan oma rinnakkainen etupää.
3) Ideal Software Radio (ISR): ei ole enää analogista RF/IF-etupäätä ennen A/D/Amuunninta.
4) Ultimate Software Radio (USR) pystyy millisekunneissa muuttamaan toimintamoodiaan hyvin laajalla taajuusalueella, käyttää GPS:ää paikantamiseen, pystyy vastaanottamaan tv- ja satelliittilähetyksiä jne.
Ohjelmistoradiot tulevat komponenttiteknologian rajoitteiden vuoksi toimimaan pitkään toteutustasolla kaksi. Suuri haaste tulee olemaan aaltomuoto-ohjelmistojen siirrettävyys käytännössä eri laitevalmistajien radioiden kesken. SCA tarjoaa suuntaviivat
kuinka tehdään siirrettävää ohjelmistoa, mutta eri laitevalmistajien yhteistyö on tarpeen,
jotta kaikkein alimman tason ohjelmistokuvaukset olisi tehty niin, että voisi toteutua
ohjelmistoradion alkuperäinen idea: ”3RD PARTY WAVEFORMS ON 3RD PARTY
PLATFORMS”. Täydellinen kansainvälinen aaltomuotojen siirrettävyys edellyttäisi sopimista miten aaltomuodon ohjelmistokomponentit keskustelevat fyysisen kerroksen
kanssa (API, Application Programming Interface). Käytännössä siis NATO:n. EDA:n ja
JTRS hankkeen pitäisi sopia mahdollisimman yhteensopivista API-rajapinnoista.
Ohjelmistoradiotekniikan käyttöönotto tuo uusia mahdollisuuksia sotilastietoliikenteeseen. Ohjelmistoradio pystyy adaptoitumaan tehtävän mukaisesti ja yhteisissä sotilasoperaatioissa voidaan käyttää yhteisiä aaltomuotoja. Multi-Band Multi-Mode -radioissa voi
olla sotilasaaltomuotojen lisäksi myös viranomais- ja kaupallisia aaltomuotoja. Tämä
mahdollistaa erilaisten radioverkkojen rinnakkaisen yhteiskäytön, johon on erityisesti
tarvetta yhteisissä rauhanturva- ja rauhaanpakottamisoperaatioissa. Ohjelmistoradioon
on helpompi kehittää adaptiivisia aaltomuotoja, joissa modulaatio, virheenkorjaus, kaistanleveys, tiedonsiirtonopeus ja diversiteettimenetelmä automaattisesti mukautuvat häirintään ja häiriötilanteeseen.
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Ohjelmistoradion eräs kehitysversio on kognitiivinen radio. Siviilipuolella kognitiivinen
radio nähdään yhtenä 4–5G ratkaisuna. Kognitiivinen radio on älykäs radio, joka oppii
vuorovaikutussuhteessa käyttäjäänsä ja toimintaympäristöön. Kognitiivisessa radiossa
voi olla älykäs taajuudenhallintajärjestelmä, joka automaattisesti ja dynaamisesti valitsee
toimintataajuuden taajuuksien käyttötilanteen mukaan. Kognitiivinen radio, havaittuaan käyttäjän kiinnostuksen taiteeseen, kertoo lähistöllä olevasta taidenäyttelyistä. Hintatietoiselle käyttäjälle se varoittaa 10 Mb sähköpostin lähettämisestä juuri nyt, koska
pian ollaan halvemman WLAN-yhteyden kantama-alueella.

1.8.3

Radion signaalinkäsittelymenetelmät

A/D-muuntimet ovat digitaalisten signaalinkäsittelyjärjestelmien avainkomponentteja.
Tulevaisuudessa radiolaitteiden täytyy pystyä näytteistämään laajoja taajuuskaistoja ja
käsittelemään useita signaaleja yhtäaikaisesti. Tavoitteena on, erityisesti tukiasemissa ja
vastaavissa laitteissa, suorittaa kaikki signaalinkäsittelytoimenpiteet digitaalisesti. Tämä
edellyttää laajan taajuusalueen näytteistämistä. A/D-muuntimien kaistanleveyden täytyy siis olla laaja, näytenopeuden suuri ja dynaamisen alueen laaja. Suprajohtavuuden ja
optiikan käyttö A/D-muuntimissa voi 2020 mennessä johtaa läpimurtoihin ja hyppäyksellisiin suorituskyvyn nousuihin.
Signaalinkäsittelypiirien kohdalla yleiskäyttöisten prosessorien kellotaajuuksien arvioidaan olevan 2010 –15 jopa yli 20 GHz. Ongelmaksi muodostuu tosin tehonkulutuksen
hallinta. Jos tämän päivän FPGA-piireissä on noin 10 milj. logiikkaporttia, vuonna 2010
– 2015 se voi olla jopa 200 milj. Huomattavaa on myös se, että FPGA-piirille voidaan
toteuttaa monimutkaisempia osioita, kuten prosessoriytimiä. Signaalinkäsittelypiirien
kohdalla tehonkulutuksen hallinta tulee olemaan suurin ongelma. Uudet tekniikat, kuten suprajohtavuus, voivat olla tähän ratkaisu.
Järjestelmäpiirit (SoC, Systems on Chip) mahdollistavat useamman eri valmistajien IPlohkojen integroinnin samalle sirulle ja tuloksena saadaan räätälöity piiri. Piiri voi olla
myös konﬁguroitava kytkinmatriisin avulla. SoC piirille voidaan 2010 – 2015 integroida jopa 1000 prosessoriydintä.
Edellä kuvattu signaalinkäsittelypiirien kehittyminen tekee ohjelmistoradioarkkitehtuurin hyvin realistiseksi vaihtoehdoksi 2010 luvulla.
Kasvava signaalinkäsittelykapasiteetti tekee jatkossa mahdolliseksi hyvin suurta laskentakapasiteettia vaativat menetelmät. Sotilasradiot voivat hyödyntää adaptiivista antennijärjestelmistä ja useiden lähetys- ja vastaanottoantennien (MIMO) käytöstä saavutettavan edun. Hyvin merkittävää tulee myös olemaan tehokkaiden häiriön/häirinnän
vaimennusalgoritmien käyttö. Laskentatehon kasvaessa voidaan ottaa käyttöön entistä
monimutkaisempia modulaatiomenetelmiä ja hyödyntää tehokkaasti kanavan monimuotoisuus (diversiteetti) eli aika-, taajuus- ja tilaselektiivisyys. Space-time koodausmenetelmät hyödyntävät juuri tällaista diversiteettiä. Polarisaatio on myös hyvä diversiteetin
lähde. Diversiteetin ansiosta muodostuu useita riippumattomia siirtoteitä lähettimen ja
vastaanottimen välille ja nämä riippumattomat signaalikomponentit optimaalisesti yhSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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distämällä voidaan parantaa spektritehokkuutta (bittiä/s/Hz) ja yhteyden laatua. Yhteyden laadun paraneminen voidaan käyttää datasiirtonopeuden kasvattamiseen. Toisaalta
laskentaintensiivisillä menetelmillä kanavan aiheuttama vääristymä voidaan entistä tarkemmin estimoida ja poistaa vastaanotetuista signaalikomponenteista.
Edellä esitetty huomioiden 2015 – 2020 jälkeen käytössä tulee olemaan huomattavasti
tehokkaammat sotilasaaltomuodot kuin tänä päivänä. Keskeistä tulee olemaan sotilasaaltomuotojen adaptiivisuus. Adaptiivinen aaltomuoto muuttaa automaattisesti prosessointivahvistusta häirintätilanteen mukaan. Hyvällä signaalikohinasuhteella saavutetaan
suuri datasiirtonopeus ja vastaavasti ankaran häirinnän alla kaikki käytettävissä oleva
prosessointivahvistus käytetään tiedonsiirron läpimenon varmistamiseen pienemmällä
datanopeudella.
Tehokkailla signaalinkäsittelymenetelmillä ja diversiteetin käytöllä (aika, taajuus ja paikka) voidaan päästä radiotiedonsiirrossa lähemmäksi Shannonin kapasiteettirajaa, joka
on teoreettinen maksimi. Tämä on samalla haaste radiotekniikan, lähetin- ja vastaanotinsuunnittelun, piiritekniikan ja antennisuunnittelun kannalta, ei pelkästään signaalinkäsittelyn ja informaatioteorian kannalta.
Mitä edellä kuvattu voisi käytännössä tarkoittaa? On realistista odottaa, että uuden sukupolven adaptiiviset taktiset sotilasaaltomuodot HF-, MIL-VHF- ja MIL-UHF taajuusalueilla pystyvät siirtämään dataa nopeudella yli 1 Mbit/s. Tämä sillä edellytyksellä,
että häirintä- ja häiriötilanne ei ole vaikea ja taajuuskaistaa on riittävästi käytössä. Uuden sukupolven sotilasaaltomuodoissa adaptiivinen ja dynaaminen taajuudenhallinta
mahdollistaa käytettävissä olevien taajuuksien tehokkaan käytön.
HF-alueella häiriöt voivat tosin rajoittaa datasiirtonopeuden huomattavastikin pienemmäksi. HF-avaruusaaltoyhteyksillä signaalinkäsittelykapasiteettia on oltava tarjolla riittävästi ankaran kanavavääristymän korjaukseen, toisaalta pinta- ja suora-aaltoyhteyksillä vastaanotettu signaali on todennäköisesti melko vääristymätön. Jos vastaanotettu
signaali muodostuu kaikista näistä kolmesta etenemiskomponentista, muodostavat ne
yhdessä signaalinkäsittelyn kannalta haastavan keskenäisinterferenssin.

1.8.4

Hajaspektritekniikka

Hajaspektritekniikassa signaali lähetetään paljon leveämmällä kaistalla kun sen siirtämisen kannalta olisi välttämätöntä. Levityskerroin voi olla jopa tuhansia ja se kuvaa saavutettua etua niin häirintää kuin havaittavuutta vastaan. Sotilastietoliikenne otti käyttöön
ensimmäisenä hajaspektritekniikan juuri edellä mainituista syistä.
Hajaspektritekniikan päämenetelmät ovat suorasekvenssimodulaatio (Direct Sequence,
DS), taajuushyppely (Frequency Hopping, FH) ja aikahyppely (Time Hopping, TH).
Ensimmäisessä menetelmässä signaali levitetään hyvin laajalle kaistalle keskitaajuuden
ympärille, taajuushyppelyssä kapeakaistaista signaalia hyppyytetään laajalla taajuusalueella ja aikahyppelyssä lähetetään kapeita pulsseja satunnaisin aikavälein. Kaikissa edellä
esitetyissä menetelmissä käytettävä taajuuskaista kasvaa, joten prosessointivahvistuksen
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kautta saadaan suojaa häirintää ja havaitsemista vastaan. Taajuus- ja aikadiversiteetin
kautta myös kanavan kapasiteetti kasvaa.
Sotilasradioverkoissa on pääsääntöisesti käytetty taajuushyppelyyn perustuvaa hajaspektritekniikkaa ja äärimmillään hyppynopeus on 77000 hyppyä/s (Link-16), millä voidaan
täysin eliminoida seurantahäirintä. Toisen sukupolven GSM-järjestelmässä käytetään
hyväksi taajuushyppelyä nopeudella n. 200 hyppyä/s. GSM-järjestelmässä taajuushyppely (taajuusdiversiteetti) nähtiin parhaaksi menetelmäksi hallita tilanne, jossa hitaassa
liikkeessä (kävellen) radio joutuu pitkäaikaisesti syvään kentänvoimakkuuden häipymäkuoppaan. Erittäin suurten hyppynopeuksien käytössä on paitsi toteutusteknisiä ongelmia niin myös se, että taajuuden vaihtoon kuluu suhteettoman suuri osa lähetysajasta
pienentäen näin tiedonsiirtokapasiteettia. Samoin signaalinkäsittelyllä toteutettavien
häirinnänvaimennusmenetelmien käyttö saattaa olla mahdotonta liian lyhyen konvergoitumisajan vuoksi.
Suorasekvenssimodulaatiota tai CDMA:ta ei ole juuri sovellettu sotilasradioverkoissa,
ainoastaan lähinnä radiolinkeissä. Tähän on syynä lähi-kauko -ongelma, mikä tarkoittaa
tilannetta, jossa oman verkon lähetin on sijoittuneena lähelle haluttua signaalia vastaanottavaa vastaanotinta ja aiheuttaa vastaanottimeen häiriösignaalin, joka on vähintään prosessointivahvistuksen verran suuritehoisempi kuin haluttu signaali. Tilanteen
ehkäisemiseksi käytetään yleensä hyvin nopeaa keskitettyä tehonsäätöä, mikä ei sovellu
robustisuutta edellyttäviin sotilasradioverkkoihin. DS-menetelmän etuina on hyvä tiedustelusuoja ja helpohkosti toteutettava joustava datanopeus. Näyttäisi kuitenkin siltä,
että taajuushyppely olisi huomattavasti suorasekvenssimodulaatiota soveltuvampi hajaspektritekniikan muoto sotilas ad hoc -radioverkkoihin tai niin, että suorasekvenssimodulaatiota käytetään yhdistettynä muihin modulaatiomenetelmiin.
Monikantoaaltotekniikan tutkimus on kasvanut ja erityisesti OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ortogonaalinen taajuusjakokanavointi) -pohjaiset järjestelmät näyttävän kasvattavan suosiotaan. OFDM:ssä modulaationopeus kantoaaltoa
kohden on niin alhainen, että monitie-etenemisestä aiheutuva ISI (Intersymbol Interference, symbolien välinen keskinäishäiriö) ei muodostu ongelmaksi niin kuin yksikantoaaltomenetelmissä. Toisaalta OFDM on robusti kapeakaistaisia häiriöitä vastaan, koska
häiriö koskee vain pientä osaa kantoaaltoja ja häiriöllinen kantoaalto voidaan ottaa jopa
adaptiivisessa modulaatiossa pois käytöstä. Uusimmissa langattomissa lähiverkkostandardeissa kuten 54 Mbit/s nopeuteen yltävissä HiperLAN/2:ssa ja IEEE802.11a:ssa
OFDM-tekniikka on syrjäyttämässä hyppivätaajuisen ja suorasekvenssimodulaatioon
perustuvat aiemmat standardit, samoin OFDM:ata käytetään digitaalisista yleisradio- ja
TV-lähetyksissä. OFDM:n eräs ongelma on vaatimus lähettimien tiukasta keskinäisestä synkronoinnista, jotta signaalit voidaan pitää ortogonaalisina tilanteessa, jossa vastaanottimeen tulee useita signaaleja. Tämän vuoksi menetelmä soveltuukin paremmin
”broadcast” -tyylisiin lähetyksiin, joissa signaali(t) tulevat yhdestä lähteestä.
Eri tekniikoiden yhdistäminen on tapa, jolla yleisesti päästään vielä parempaan suorituskykyyn. Tavoitteena on radiotielläkin lyhyellä yhteydellä satojen Mbit/s nopeudet.
Tehokkaiden modulaatiomenetelmien lisäksi tämä edellyttää siirtymistä yhä korkeammille radiotaajuuksille. Näyttäisi siltä, että monikantoaaltotekniikoiden yhdistäminen
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muihin hajaspektritekniikan menetelmiin on tehokas kapasiteetin kasvattamismenetelmä, mutta vaatii jatkossa vielä runsaasti tutkimusta. Tämän tyyppisiä modulaatioita
ovat MC-CDMA, monikantoaalto DS-CDMA ja MT (Multitone)-CDMA, jotka ovat
kasvattamassa suosiota myös sotilasradiojärjestelmissä. Päinvastoin kuin siviilijärjestelmissä, niin aika- taajuus- ja tilatason diversiteettiä voidaan hyödyntää kapasiteetin kasvattamisen lisäksi myös prosessointivahvistuksena elektronista sodankäyntiä vastaan.
Potentiaalia sekä verkon että sen sisällä yksittäisten linkkien suorituskyvyn parantamiseksi saadaan myös tekemällä järjestelmästä adaptoituva. Kehitys siviiliverkoissa on kulkenut tähän suuntaan, toisaalta se on aiheuttanut melkoisia haasteita verkon luotettavalle toiminnalle. Lienee selvää, että sotilaskäytössä haasteet ja vaatimukset robustisuudelle
ovat vieläkin suuremmat ja järjestelmät tullevat olemaan tässä suhteessa konservatiivisempia.

1.8.5

Tulevaisuuden sotilasaaltomuodot

1.8.5.1 Adaptiiviset aaltomuodot
Adaptiivisuus eli mukautuvuus on määritelty järjestelmän kyvyksi mukautua ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Adaptiivisuus toteutetaan säätämällä järjestelmän toimintaparametrit vastaavasti. Tietoliikennejärjestelmissä voidaan linkkitasolla optimoida
tällä tavalla esimerkiksi:
– Antennin vahvistus tai keilan leveys ja suunta (adaptiiviset eli älyantennit, smart
antennas).
– Radiolinkkien virrankulutus valitsemalla pienin mahdollinen lähetysteho.
– Datan siirtonopeus valitsemalla sopivin aaltomuoto (modulaatiolaji).
Adaptiivisia aaltomuotoja on suunniteltu otettavaksi erikoisesti sotilaskäyttöön ohjelmistoradion (SDR) yhteydessä 2010 jälkeen. Aaltomuotojen eräs idea on se, että ne voidaan
ladata jopa Internet tai Intranet -verkoista kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Kehitystyö
perustuu sekä ohjelmistoradiomäärittelyyn (JTRS) että avoimeen tietoliikenneohjelmistojen arkkitehtuuria määrittelevään standardiin (SCA). Kehitteillä on erikoisesti USA:
ssa liikkuvien radioverkkojen käyttöön aaltomuoto, jolla voidaan liittyä laajakaistaiseen
kiinteään tietoliikenneverkkoon (WNW).
Adaptiivisia aaltomuotoja on määritelty USA:n puolustushallinnossa:
– Laajakaistainen tehokas aaltomuoto.
– Kapeakaistainen tehokas aaltomuoto.
– Häirintää sietävä aaltomuoto (AJ).
– Vaikeasti havaittava ja kuunneltava aaltomuoto (LPI, LPD).
– Lisäksi ohjelmistoradiolle on määriteltiin alun perin yli 30 aaltomuotoa, joita tarvitaan olemassa olevien radiolaitteiden kanssa yhteistoimintaan. Tämä oli alkuperäinen
vaatimus, mutta projektin aikana toteutusteknisten haasteiden vuoksi aaltomuotojen
lukumäärä pienennettiin 5..10.
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Myös suomalaisessa ohjelmistoradiohankkeessa on tutkittu ja kehitetty adaptiivisia aaltomuotoja. Merivoimien kehittämän HAME-aaltomuodon määrittely aloitettiin 90-luvun lopulla ja vuonna 2003 tehtiin päätös valita se yhdeksi aaltomuodoksi suomalaiseen ohjelmistoradiodemonstaattoriin. HAME-aaltomuodon erinomaiset LPI/LPD/AJ
ominaisuudet, useat toimintamoodit ja adaptoituvuus eri toimintaympäristöihin ovat
herättäneet laajaa mielenkiintoa Suomen rajojen ulkopuolella.
Adaptiivisella aaltomuodolla on saavutettavissa seuraavia etuja:
– Tiedustelun ja häirinnän sieto (ECCM).
– Siirtonopeuden optimointi käytettävissä olevan radiokanavan tai fyysisen yhteyden
mukaisesti (kaistanleveys, SINR, ja monitie-eteneminen).
– Bittivirhesuhteen minimointi valitsemalla sopivin modulaatiolaji adaptiivisesti.
– Salausjärjestelyt datasiirron modulaatiolajia (MFSK, MFC) tai radiotaajuisia kantoaaltoja sopivasti vaihtelemalla (FH).
Adaptiivisuus toteutetaan ohjelmistopohjaisilla modeemiratkaisuilla kantataajuudella
(adaptiivinen modeemi, soft modem) sekä mukautuvilla RF/IF- ja verkkokerrosratkaisuilla. Olennaisia teknologioita adaptiivisten aaltomuotojen kannalta ovat:
– Analogia/digitaali-/analogia muunnoksen (A/D ja D/A) tekevät piirit, niiden hinta
ja suorituskyky.
– Ohjelmistoalgoritmit ja niiden kehittäminen.
– Prosessorit, muistit, liitännät (interface) ja muut arkkitehtuurin edellyttämät komponentit.
– Ohjelmiston ja järjestelmän suunnittelu-, mallinnus- ja simulointivälineet.
– Adaptiiviset verkkoratkaisut.

1.8.5.2 Hyvin laajakaistaiset aaltomuodot
UWB (Ultra-wideband) -signaaleista puhutaan, jos signaalille pätee:
2(fh-ﬂ)/(fh+ﬂ) > 20 % tai B > 500 MHz.
missä fh ja ﬂ ovat vastaavasti -10 dB:n ylä- ja alarajataajuudet, B on kaistanleveys.
Signaalina voi toimia hyvin leveäkaistainen hajaspektrisignaali tai sitten lähettimessä
muodostetaan lyhytkestoinen impulssi. Aikahyppelyä käyttävä impulssiradio lähettää
hyvin kapeita pulsseja (nanosekuntien luokkaa) satunnaisin aika välein, pulssinmuoto
määrää lähetteen spektrin ominaisuudet. Kanavanvarausmenetelmänä voidaan käyttää
erilaisia aikahyppelykoodeja ja modulaatio voidaan tehdä esimerkiksi bi-polaarisena aaltomuotona tai pulssinpaikkamodulaationa. Impulssiradion hyviä ominaisuuksia ovat
erinomaiset LPI/LPD-ominaisuudet, robustisuus monite-etenemiselle, hyvä spektrinkäytön tehokkuus (kbit/s/m2) sekä periaatteessa yksinkertainen radion rakenne, joka
johtanee halpoihin toteutuksiin. Ongelmaksi impulssiradiotekniikassa muodostuu
hyvin laajakaistaisen antennin toteuttaminen, hyvin kapean pulssin muodostaminen,
suuren tehon saaminen pulssiin sekä tehon siirtyminen lähettimeltä antenniin ja antennilta vastaanottimelle. Em. syistä UWB soveltuu käytännössä vain suhteellisen lyhyiden
matkojen tiedonsiirtoon ja paikannukseen. Tosin pienemmillä datanopeuksilla on demonstroitu usean kilometrin kantamia.
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Hyvin laajakaistainen UWB lähete voidaan muodostaa myös käyttämällä hyvin laajakaistaista monikaistaista monikanto-OFDM-tekniikkaa, joka on ollut IEEE:n standardointityöryhmässä kilpailevana tekniikkana impulssiradiotekniikan kanssa. Monikaistaisessa
monikantoaalto UWB:ssä käytössä on esimerkiksi useampi 500 MHz:n taajuusalue siten, että kullakin 500 MHz:n kaistalla on 128 kantoaaltoa. Impulssiradiotekniikkaan
verrattuna haittana on monimutkaisempi lähetin- ja vastaanotinarkkitehtuuri.
UWB saattaisi olla sopivin tekniikka toteuttaa yksittäisten sotilaiden lyhyen kantaman
häirinnänsietoinen tiedonsiirto ja paikannus – tällaiseen käyttöön on laitteita jo kehitettykin. Samoin sovellukset, joissa lähetteeltä vaaditaan huomattavan hyviä tiedusteltavuusominaisuuksia esim. langattomat autonomiset sensorit ja UAV:t, voivat olla tulevaisuuden UWB-käyttökohteita. Impulssiradio tulee ilmeisesti siviilipuolella olemaan
yksi kilpaileva ilmarajapintateknologia tämän päivän WLAN ja Bluetooth -tyyppisissä
laitteissa. Jos tulevaisuudessa kaupalliset WLAN-tuotteet käyttävät impulssiradiotekniikkaa, alentaa se ko. COTS-tuotteiden käyttökynnystä esimerkiksi esikuntien langattomana lähiverkkoratkaisuna. UWB-tekniikan leviämistä saattaa rajoittaa toisaalta
taajuushallintaviranomaiset tiukoilla häiriövaatimuksilla ja toisaalta se, että merkittävä
määrä keskeisistä patenteista on muutamilla yrityksillä.

1.8.6

Sotilasradioiden kehittyminen

Ohjelmistoradion merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Sotilaskäytössä JTRS-vaatimusten mukaiset ohjelmistoradiot ovat laajasti käytössä vuonna 2020. Sotilasjärjestelmissä käytettävien radiolaitteiden kirjo vuonna 2020 on laaja ulottuen yksinkertaisista
sensoreista ohjelmistoradioihin, jotka yhdistävät taistelukentän eri järjestelmät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Yksinkertaiset sensorilaitteet hyötyvät puolijohteiden valmistusprosesseiden kehityksestä, joiden ansiosta voidaan valmistaa entistä pienempiä, halvempia ja vähemmän tehoa kuluttavia laitteita. Tällaisten radiolaitteiden lähetysteho ja siten
kantama on pieni, mutta uusien ad hoc -tyyppisten verkkojen avulla laitteet voivat kommunikoida pitkänkin matkan päähän käyttäen muita verkon soluja välittämään tietoa
eteenpäin (multi-hop verkko).
Kannettavien laitteiden kehityksessä rajoittavana tekijänä on tehon kulutus. Tämä tarkoittaa sitä, että kannettavissa laitteissa ei voida näytteistää laajoja taajuuskaistoja kerralla. Akkuteknologian kehitys on hidasta ja polttokennoteknologia on vasta kehitysvaiheessa. Voidaan kuitenkin olettaa, että vuonna 2020 polttokennoja käytetään yleisesti
ainakin kannettavien tietokoneiden ja kenttäradioiden kokoluokkaa olevissa laitteissa.
RF-toimintojen konﬁguroitavuus saavutetaan integroimalla samalle vastaanotinpiirille
useita vastaanotinketjuja ja hyödyntämällä MEMS-teknologiaa suodatinpankkien ja
viritettävien piirien toteuttamiseen. Mikroaaltoalueella keraamisia antenneja voidaan
sijoittaa piirilevyille pintaliitoskomponentteina sovellutuksissa, joissa laitteen koon pienentäminen on erityisen tärkeää. Laskentatehon kehitys riippuu uuden tyyppisten pienen tehonkulutuksen omaavien prosessoreiden kehityksestä, joten kannettavissa laitteissa laskentatehon kasvun arvioimien suoraan Mooren lain perusteella ei ole mahdollista.
Laskentatehoa kasvatetaan uusien arkkitehtuurien kehityksellä, mutta voidaan odottaa,
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että vuoteen 2020 mennessä kannettavissa laitteissa päästään laskentanopeuksissa kymmeniin gigaoperaatioihin sekunnissa.
Vaikka ohjelmistoradio on ollut viime aikoina sekä Suomessa että muualla kovin muodikas asia, liittyy siihen samalla suuri haaste lähetin- ja vastaanotinsuunnittelun sekä piiritekniikan ja antennisuunnittelun kannalta, jotta ohjelmistoradio pystyisi täyttämään
koon, hinnan, tehonkulutuksen ja painon suhteen samat vaatimukset kuin perinteiset
radiot. Tämän hyvin tiukan vaatimuksen JTRS-hanke on asettanut vanhat radiot korvaavalle ohjelmistoradiolle. Siviilipuolella näiden vaatimusten täyttäminen on vielä vaikeampaa. Vaikka tekniset haasteet ohjelmistoradiotekniikan tuomiselle sotilaskäyttöön
ovat kovat, mittavat panostukset tuotekehitykseen niin USA:ssa kuin Euroopassa kuin
myös digitaalisen signaalinkäsittelypiirien kapasiteetin jatkuva kasvaminen mahdollistavat markkinoille tulon ennen 2020.

1.8.7

Antennitekniikan kehittyminen

Antennitekniikan kehitystä ohjaavat laitteet ja järjestelmät, joihin antenneja tarvitaan, ja
uudet tekniikat ja materiaalit, joilla antenneja voidaan toteuttaa. Toisaalta antennitekniikan uudet ratkaisut mahdollistavat entistä monipuolisempien laitteiden ja järjestelmien
toteuttamisen. Tällä hetkellä voimakkaan tutkimus- ja tuotekehitystyön kohteina ovat:
– Antennien integrointi laitteisiin
– Antenniryhmät (MIMO)
– Adaptiiviset antennijärjestelmät
– Uudet materiaalit ja suunnittelumenetelmät
Nykyiset matkapuhelimet ovat esimerkkejä laitteista, joissa antenni on integrointi laitteen sisään, eikä ulkoisia esiin pistäviä antenneja ole. Tällöin antenni on suojassa ulkopuolisilta kolhuilta ja samalla tarvittaessa antennin naamioiminen on helpompaa.
Mikro- ja millimetrialueen sovelluksissa antennin integrointi on tärkeää myös siksi, että
voidaan minimoida tehohäviö laitteen ja antennin välillä.
Tulevaisuuden järjestelmissä tullaan hyödyntämään runsaasti antenniryhmiä. Siviilipuolella MIMO-tekniikan käytöllä haetaan kapasiteetin kasvua
Sotilasjärjestelmissä adaptiiviset antennit ovat tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. Adaptiivinen antenni on ryhmä, jossa ryhmän jokainen elementti on kytketty omaan lähettimeen, vastaanottimeen tai lähetinvastaanottimeen. Joissakin sovelluksissa erilliset lähettimet (vastaanottimet) voidaan korvata kytkinmatriisilla. Adaptiivisen antennin keilan
muotoa ja suuntaa voidaan muuttaa järjestelmän kantataajuusosan signaaliprosessoinnilla. Antenni voidaan muuttaa ympärisäteilevästä haluttuun suuntaan suuntaavaksi.
Lisäksi säteilykuvion minimejä voidaan suunnata sopiviin suuntiin. Tämä tekniikka on
tuonut digitaalisen signaalinkäsittelyn algoritmit osaksi antennijärjestelmän suunnittelua. Adaptiiviset antennit ovat merkittävä kehitysaskel amplitudi- ja vaiheohjatuille
antenneille.
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Materiaali, jonka permittiivisyyttä voidaan säätää, tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös
antennien suunnitteluun. Erilaisilla kerrosrakenteilla voidaan parantaa planaaristen antennien ominaisuuksia ja toteuttaa taajuusselektiivisiä pintoja (esimerkiksi heijastinantenneja). Fraktaalirakenteiden avulla voidaan tehdä erittäin laajakaistaisia antenneja.
Useassa sotilassovelluksessa pyritään tarvittavan tehon minimointiin ja käytettävissä olevan tehon mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Häivetekniset ratkaisut
kehittyvät edelleen. Antennin integrointi osaksi laitetta, adaptiivisuus ja uudet materiaalit luovat hyvät edellytykset näille tavoitteille.
Laskentakapasiteetin lisääntyminen ja yhä paremmat suunnitteluohjelmistot luovat entistä paremmat edellytykset uusien antenniratkaisujen kehittämiselle.
Kun samaa radiolaitetta käytetään useassa järjestelmässä, tarvitaan laajakaistaisia antenneja. Nykyiset suunnittelu- ja valmistusmenetelmät mahdollistavat erittäin laajakaistaisten antennielementtien suunnittelun. Samoin on mahdollista suunnitella antenneja
jotka toimivat useilla erillisillä taajuusalueilla. Laajakaistaisuuden lisäksi tavoitteena on
pienentää antennin fyysistä kokoa, siten että antenni voidaan integroida piirilevylle.
UWB-järjestelmissä hyvin laajakaistaisen antennin rakentaminen on erityisen suuri
haaste.
Mahdollisuus soveltaa edellä kuvattuja tekniikoita riippuu hyvin paljon käytössä olevasta taajuusalueesta. Yli 1 GHz taajuudella soveltaminen on mahdollista, mutta esimerkiksi kenttäradion taajuusalueella 30…88 MHz adaptiivisen antenniryhmän koko
muodostuu liian suureksi.
Tulevaisuuden antenni voisi esimerkiksi olla halutun muotoiselle pinnalle asetettava litteä, laajakaistainen, adaptiivinen antenni, joka suojataan taajuusselektiivisellä absorboivalla materiaalilla.

1.8.8

Tiedonsiirron kehityksen vaikutukset sotilaskäyttöön – yhteenveto

Lyhyen jänteen tietoverkkojen kehitys on pitkälti ennustettavissa nykyisten trendien valossa. Erilaisten VPN-tekniikoiden merkitys kasvaa jatkuvasti ja niiden tuottamiseen
käytetään sitä tekniikkaa, mikä parhaiten palvelee käyttäjäkuntaa. Jo pitkään on ollut
selvää, että Ethernet-verkotus on se tekniikka, jolla yritykset lähiverkkonsa rakentavat.
Näin ollen tulee Ethernetin merkitys myös kasvamaan VPN-käytöissä. Metro Ethernet
-verkot ovat oiva osoitus tästä kehityspolusta. Vastaavasti IP-protokolla tulee vahvistamaan asemaansa päätelaitteiden sovelluskanavoinnissa. Se, tulevatko varsinaiset mediapalvelut tapahtumaan IP:n avulla, onkin eri asia. IP:n rooli saattaa olla puhtaasti
Internet palveluiden tuottajana, koska jo liikkuvuudenhallinta on IP:lle erittäin hankalaa. Lyhyen ja pitkän tähtäimen suuntalinjoissa on yksi yhdistävä tekijä. Verkkojen
kapasiteetti tulee jatkuvasti kasvamaan, koska päätelaitteet vaativat verkolta jatkuvasti
enemmän ja toisaalta myös erilaisten mediasovellusten määrä kasvaa. Tässä muuten niin
tasaisessa kasvussa tulee tapahtumaan hyppäyksittäisiä muutoksia, joihin keskeisesti vaiSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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kuttaa teknologiamurrokset. Verkkojen kapasiteettiin, tietoturvaan ja välitettävän tiedon määrään tulee vääjäämättä vaikuttamaan mahdollisten kvanttitietokoneiden synty.
Kvanttitietokoneet kykenevät prosessoimaan tietoa tavalla, joka tällä hetkellä tuntuu
lähes mahdottomalta. Laskentatehon kasvaessa usealla dekadilla muuttuu raja todellisen
ja virtuaalisen välillä lähes havaitsemattomaksi. Tämä tulee lisäämään informaation siirron määrää ja toisaalta siten pakottamaan verkkoteknologia kohti puhdasta optista verkotusta. Syy tähän on yksinkertaisesti se, että sähköisten liitäntätekniikoiden teknologiset rajat tulevat vastaan 40–160 Gbps nopeuksissa. Nykyiset STM-256 ja STM-1024
liitännät ovat hinnaltaan huomattavasti kalliimpia kuin vastaavan kapasiteetin omaavat
DWDM-pohjaiset NxSTM-64 -liitännät. Tämä on johtanut jo nyt kehitykseen, jossa
verkkoja rakennetaan aallonpituuskanavointiin pohjautuvilla tekniikoilla. Päätelaitteiden liitäntään edelleen käytetään ja kehitetään sähköisiä kommunikaatiotapoja. Nykyiset gigabittiethernet liitäntäkortit tulevat saamaan seuraa vastaavista 10Gbps nopeudella
toimivista ethernet korteista. Ongelmaksi muodostuu lähinnä kierretyn parikaapelin
ylikuulumisongelmat ja niiden vaikutuksesta hyvin lyhyiksi jäävät siirtomatkat. Seuraava askel lieneekin siirtyä myös tällä puolella käyttämään optisia liitäntämenetelmiä.
Pullonkaula onkin seuraavassa vaiheessa päätelaitteiden sisäisessä rakenteessa, koska esimerkiksi PCI ja PCI-X väylät eivät kykene hyödyntämään 10 Gbps nopeudella toimivia
verkkokortteja tehokkaasti. Optinen purske- ja pakettikytkentä tulee mahdollistamaan
useiden terabittien sekuntinopeuden, mikä reaalisesti mahdollistaa päätelaitteiden laajamittaiseksi liitäntänopeudeksi noin gigabitin.
Sotilasverkoille teknologiset muutokset luovat omat haasteensa. Se kenellä on reaalisesti
tehokkaimmat verkot aina toiminta-aluetta myöten on pitkälti ylivoimaisessa asemassa. Erilaiset virtuaalitodellisuuteen perustuvat sensorifuusiojärjestelmät mahdollistavat tarkkojen analyysien tekemisen toiminta-alueesta ennen varsinaista interventiota.
Analyysien lisäksi tehokas verkotus mahdollistaa joukkojen operatiivisen johtamisen
hyvinkin kaukaa. Käytännössä tämä edellyttää hyvää radio- ja kuituteknologiaan pohjautuvaa verkotusta. Ongelmaksi usein muodostuu hienostuneen teknologian herkkyys
erilaisille ympäristötekijöille. Erilaiset aallonpituuskanavointiin perustuvat järjestelmät
ovat herkkiä käytettävän optisen kuidun laadulle sekä käytetyille liitostekniikoille. Suurinopeuksiset sähköiset järjestelmät vastaavasti vaativat erittäin hyvää synkronointia sekä
laadukasta ja riittävää sähkönsyöttöä. Käytännössä pimeissä kuiduissa operoitavat optisen pakettikytkennän järjestelmät saattavat tuoda sotilasteknisesti uutta ja mielenkiintoista vaihtoehtoa. Optiset NEMS-komponentit ovat todennäköisesti hyvin pieniä ja
keveitä, eivätkä ne vaadi juurikaan sähkö toimiakseen. Lisäksi vaatimukset käytettävän
kuidun laadusta ei välttämättä ole yhtä rajut, koska operoitavaan taajuusalueen ei tarvitse hyödyntää kuidun epäideaalisia alueita. Optinen verkotustekniikka tulee olemaan
COTS-tekniikkaa, koska kansallisella tasolla ei ole yhtään yritystä, joka tätä tekniikkaa
kehittäisi. Uusista verkotustekniikoista etenkin Ethernet-pohjaiset runkoverkot luovat
kehittyessään mahdollisuuden toteuttaa hyvinkin moninaisia siirtopalveluita erittäin tehokkaasti. Nämä saattavat soveltua erittäin hyvin erilaisten sensoriverkkojen yhteenliitostekniikaksi. Se millaiseksi tekniikat muotoutuvat ratkaisee niiden sotilaallisen arvon.
Teknologian kehityksessä piilee uusia uhkia, jotka liittyvät lähinnä teknologian muuttumisessa lähes näkymättömäksi. Erilaiset nanoteknologiaan perustuvat sotamateriaalit
mahdollistavat uuden tyyppiset iskut tietojärjestelmiä vastaan. Niissä iskun kohde ei
välttämättä edes tunnista olevansa iskun kohteena, koska käytettävä sotamateriaali on
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silmällä havaitsemattomissa. Pienet nanokoneet tietokoneissa tai verkkolaitteissa kykenevät muuttamaan laitteiston toimintaa ja pahimmillaan modiﬁoimaan niissä olevaa
tietoa.
Radioverkkojen osalta lähiajan kehitys on suurin piirtein selvää. Radioverkot tulevat
perustumaan OFDM-tekniikkaan ja moniantennijärjestelmien määrä kasvaa. Kiinteän
verkon puolella kehitys on keskitetyistä ratkaisuista kohti hajautetumpia IP-pohjaisia
ratkaisuja. OFDM-pohjaiset solukkoradioverkot (LTE ja IEEE 802.16e) ja etenkin
OFDMA-pohjaiset monipääsyratkaisut vaativat tarkkaa synkronisointia, joka kriisiajan
olosuhteissa voi olla haasteellista. Kiinteän verkon evoluutio IP-pohjaiseksi parantaa
verkkojen robustisuutta verkon toimilaitteiden toiminnan suhteen nykyisiin matkapuhelinverkkoihin nähden. Mesh-teknologia ja verkkojen itse-organisointi- ja itse-optimointiominaisuudet nopeuttavat radioverkkojen rakentamista ja mahdollistaa verkon
nopean palautumisen yksittäisten tukiasemien ja reitittimien tuhoutumisesta aiheutuvasta häiriötilanteesta. Radioverkkojen kapasiteetti on kasvussa, joka tulee mahdollistamaan uusia sovelluksia. AN-konsepti mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja, pienentää
langattoman laajakaistan investointikustannuksia ja helpottaa heterogeenisten verkkojen
integrointia yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Tämä saattaa lisätä markkinoilla olevien
palveluntarjoajien määrä ja sitä kautta kiristää kilpailua. Lisäksi tekniikka mahdollistaa käyttäjäyhteisöjen rakentamat, perinteisistä operaattoreista riippumattomat, verkot
– eräänlaiset langattomat vertaisverkot. Nykyiset hotspot (WLAN) tekniikat soveltuvat
huonosti kriisiajan olosuhteisiin radiotekniikkansa ja etenkin MAC-protokolliensa puolesta. LTE ja 4G standardit saattavat mahdollistaa kaupallisiin verkkoihin perustuvia
ratkaisuja, jotka skaalatutuvat paremmin harmaan ja kriisiajan käyttöön.
Tarkastelun ulottaminen vuoteen 2020 on erittäin hankalaa edessä olevan teknologisen
murroksen takia. Dynaaminen spektrin hallinta tulee mullistamaan sen miten radiota
käytetään. Ohjelmistoradiopohjainen kognitiivinen radio tulee muodossa tai toisessa
käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Siihen liittyy kuitenkin edelleen monia teknisiä ongelmia ja etenkin lukuisia poliittis-taloudellisia kysymyksiä, jotka pitää ensin ratkaista.
Erilaisia aaltomuodoiltaan rajoitettuja DSA-konseptiin perustuvia ratkaisuja tulee ensin
lisenssivapaille taajuuksille. Nykyiset lisenssivapaat taajuudet ovat jo pahasti ruuhkautuneita, joten niitä pitäisi saada lisää. On todennäköistä, että taajuuksia vapautetaan
tähän käyttöön varsin pian – mahdollisesti sotilaskäytöstä. Ohjelmistoradiot ovat sekä
mahdollisuus että uhka riippuen siitä miten niitä käytetään. Dystopiassa niiden käyttösäännöistä ei ole maailmanlaajuista yhteisymmärrystä, joka pahimmillaan voi johtaa
hallitsemattomaan interferenssin eri järjestelmien välillä. Utopiassa taajuuksien käytöstä on olemassa etiketti, jota kaikki laitteet noudattavat. Todennäköisessä skenaariossa
suurin osa laitteista toimii standardien määrittämien etikettien puitteissa interferoiden
toisiaan kohtuullisesti.
Ohjelmistoradioon liittyy monia tietoturvariskejä. Nykyisin käyttäjät eivät autentikoi
tukiasemia, jolloin tukiasemana esiintyminen on mahdollista. Tämä on erittäin hankala
ongelma, johon törmätään väistämättä tulevaisuudessa, kun trendinä on siirtyä langattomaan tai osittain langattomaan verkkoinfrastruktuuriin. Lisäksi ohjelmistoradio on
helppo konﬁguroida kuuntelemaan muuta radioliikennettä tai aktiivisesti sitä häirit-
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semään. Myös käyttäjien itsensä hallinnoimiin mesh-verkkoihin ja opportunistisiin
verkkoihin sekä radioiden väliseen yhteistyöhön perustuviin kognitiivisiin radioverkkoihin liittyy hankalia tietoturvaongelmia. Tietoa välittävät laitteet voivat kuunnella tai
muuttaa välittämiään paketteja sekä esiintyä kolmansina tahoina. Yhteistyötä tekevissä
radioissa, pahantahtoinen taho voi väärentää radioiden keskenään vaihtamia merkinantopaketteja ja siten vaikuttaa niiden toimintaan.
Periaatteessa ohjelmistoradio helpottaa COTS (commercial-off-the-shelf ) teknologian
sotilaskäyttöä, koska radion toimintaa voidaan ohjelmallisesti muuttaa. Siviilikäyttöön
tarkoitetut kognitiivisten radioiden interferenssin hallintaominaisuudet auttavat niitä
myös välttämään häirintää ja heikentämään havaittavuuttaan. Toisaalta siviilijärjestelmien aiheuttama interferenssi sotilasradioverkoille on niiden myötä kasvussa.
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2.1

Johdanto

Sensoreita tarvitaan havaitsemaan ja mittaamaan fysikaalisia ja kemiallisia tapahtumia
ja ilmiöitä. Termillä sensori on seuraavassa laajempi merkitys kuin vain itse anturi (aistinelin tai sensori). Esimerkkinä sensorista teknisenä laitteena käsitellään mm. tutkaa ja
tiedusteluvastaanottimia. Tässä yhteydessä ei käsitellä kemiallisia tai biologisia sensoreita, joita tarkastellaan mm. luvussa 12.
Sensoriteknologioita voidaan ryhmitellä monella eri perusteella. Tässä käsittely on jäsennelty aallonpituuden mukaan lähtien pienimmistä aallonpituuksista eli optisista
sensoreista edeten suurimpiin aallonpituuksiin eli akustisiin ja painesensoreihin. Sensorien ja sensorijärjestelmien esittelyn jälkeen käsitellään mittaustiedon yhdistämistä ja
jalostamista tilannetiedoksi. Tiedonkäsittelyketju koostuu sekä menetelmistä yksittäisen
sensorin tuottaman raakadatan muokkaamiseen että menetelmistä eri lähteistä saatavan
informaation fuusiointiin. Lopuksi analysoidaan tekniikan kehitystrendien merkitystä
sensoriteknologioihin ja tarkastellaan ns. megatrendien vaikutuksia esimerkiksi komponenttien, laskentatehon ja tiedonsiirron kehityksessä.
Sensorien merkitys tulee edelleen korostumaan. Tiedon tarve lisääntyy. Toisaalta erityyppisillä sensoreilla voidaan mitata samoja suureita. Yksittäisten sensorien tilalle tulevat sensoriverkot, jotka kommunikoivat langattomasti kaksisuuntaisesti toistensa ja
hallinnoivan järjestelmän kanssa. Tällöin voidaan ehkä paremminkin puhua tietoa tuottavasta ja tarpeisiin mukautuvasta kokonaisjärjestelmästä (esim. rakenteettomat itseorganisoituvat Ad-Hoc sensoriverkot kokonaisuuden osana).
Operaatioiden menestyksellinen ja turvallinen suoritus perustuu sensorien tuottamaan
informaatioon. Sensoritieto on oleellista paitsi avoimen sotilaallisen konﬂiktin, myös
rauhanturvaamisen, harjoitusten ja humanitaarisen avun puitteissa. Digitaalisten järjestelmien tuottaman sensoriraakadatan informaatiotulvan käsittelyssä tarvitaan menetelmiä, joilla sensorijärjestelmä tuottaa kaikissa olosuhteissa tarkan reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitoon vaadittavan tiedon.
Sähkömagneettisen spektrin hyödyntämiseen liitetään usein elektroninen sodankäynti.
Elektronisessa sodankäynnissä kyse ei kuitenkaan ole yksittäisestä teknologiasta, vaan
teknologioiden tarkoituksenmukaisesta integroimisesta toisiinsa. Sensorijärjestelmien
avainhaasteita elektronisen sodankäynnin kannalta ovat sensorien herkkyyden ja laajaSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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kaistaisuuden lisääminen, kerätyn tiedon prosessointi ja mm. taustakohinaan peittyvien
aaltomuotojen käyttöön sisältyvät mahdollisuudet ja uhkakuvat. Investointi kalliiseen
häivetekniikkaan esimerkiksi lentokoneissa menee hukkaan, jos lentokoneen aktiivisen
tutkan lähetteet paljastavat kohteen.

2.2

Optiset sensorit

Optisia sensoreita käytetään sotilassovelluksissa havainnointiin. Kun laitteen tai järjestelmän käyttäjä eli ihminen tekee havainnot, käytetään kuvan muodostavia laitteita,
joiden kuvan käyttäjä tulkitsee näköaistinsa avulla. Ohjuksissa ja maaliin hakeutuvissa
ammuksissa käytetään vielä ei-kuvantavia sensoreita, mutta niissäkin ollaan siirtymässä
kuvantaviin, koska kuvantavilla voidaan paremmin erottaa harhamaalit oikeista.
Eri aallonpituusalueilla on erilaisia ominaisuuksia havainnoinnin kannalta. Näkyvän
valon (VIS) alueella tuotettu kuva on tietenkin lähinnä normaalia näköaistimusta.
Ultravioletti (UV)- ja lähi-infrapuna (NIR)-alueella keinotekoiset kohteet heijastavat
sähkömagneettista säteilyä eri lailla kuin luonnon kohteet ja materiaalit. Havainnon
kontrasti on siten parempi kuin VIS-alueella. Pitkäaaltoisella eli termisellä infrapuna
(TIR)-alueella säteily on peräisin kohteiden ja taustan omasta lämpöemissiosta. Ympäristöään lämpimämmät eli ”elävät” ja siten mahdollisesti vaaralliset kohteet on helppo
erottaa kuvasta.
2.2.1

UV-alueen sensorit

UV-alueen sensoreita käytetään omasuojajärjestelmissä ohjuslaukaisun havaitsemiseen.
Ohjuksen rakettimoottorin korkea palolämpötila ja tietyt kemialliset reaktiot tuottavat
lyhytaaltoista UV-säteilyä aallonpituusalueella 230–280 nm. Tällä alueella Auringosta
ei tule UV-säteilyä, koska ilmakehän otsonikerros ei päästä sitä läpi (nk. Solar Blind
–alue). Siten ohjuslaukaisu havaitaan käytännössä ”mustaa” taustaa vasten, mikä on etu
IR-alueella toimiviin varoittimiin nähden. Pitkäaaltoinen UV-säteily ja näkyvä valo on
tietenkin tarkkaan suodatettava pois ilmaisusta. Käytännössä tämä suodatus on Solar
Blind –ilmaisun teknisesti vaikeimpia asioita. Tällä hetkellä n. 60% ohjusvaroittimista
toimii UV-alueella ja loput IR-alueella, mutta jälkimmäisen osuus kasvaa.
Ohjusvaroittimessa UV-säteily havaitaan valonvahvistimella, jonka fotokatodi on herkkä UV-alueella. Valonvahvistin aistii myös näkyvää valoa, joten se on suodatettava pois.
Valonvahvistin tuottaa kuvan ccd- tai CMOS –matriisi-ilmaisimelle. Tällainen perinteinen UV-ilmaisin on monimutkainen ja kallis valmistaa, mutta herkkä. Ohjusvaroittimen kuvausjärjestelmän kuvataajuus on jopa satoja kuvia sekunnissa, joten ilmaisimen
rakenne ja signaalinkäsittely on oltava erityisesti suunniteltu nopeaan toimintaan.
On myös olemassa puolijohdeilmaisimia, jotka ovat ”sokeita” näkyvälle valolle, koska
näkyvän valon fotonit eivät pysty tuottamaan varauksenkuljettajia ilmaisinmateriaalissa.
Näitä UV-ilmaisimia valmistetaan AlGaN -puolijohteesta. AlGaN-matriisi-ilmaisimet
yleistyvät, kunhan niiden valmistustekniikka kehittyy. Puolijohde-UV -ilmaisimet ovat
halvempia mutta epäherkempiä kuin valonvahvistimet.
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Pitempiaaltoista UV-aluetta (280–400 nm) voidaan käyttää havainnointiin erityisesti
talviolosuhteissa, koska lumi heijastaa hyvin Auringon UV-säteilyä, mutta monet keinotekoiset kohteet huonosti.
2.2.2

Näkyvän valon alueen sensorit

Näkyvän valon ilmaisemiseen käytetään nykyään pääasiassa ccd-matriisi-ilmaisimia.
Niiden rinnalle on tullut käyttöön CMOS-ilmaisimia, joilla on monia etuja perinteiseen ccd-tekniikkaan verrattuna. CMOS-valmistustekniikka on samankaltainen kuin
mikropiirien, joten CMOS-ilmaisimeen voidaan helposti integroida signaalinkäsittelyelektroniikkaa yksittäisten ilmaisinpikselien yhteyteen. CMOS -matriisin pikseliryhmiä
tai jopa yksittäisiä pikseleitä voidaan ohjata ja säätää erikseen, toisin kuin ccd-ilmaisimissa, jossa signaali luetaan riveittäin. CMOS-tekniikka tulee yleistymään, vaikka ccdtekniikkaa kehitetäänkin.
Pii-puolijohteesta valmistetut ilmaisimet ovat herkkiä näkyvällä valolla ja NIR-alueella
1.1 μm saakka.
2.2.3

NIR-alueen sensorit

Lähi-IR-alueella käytetään InGaAs –puolijohteesta valmistettuja matriisi-ilmaisimia,
jotka toimivat 0.9 – 1.7 μm aallonpituusalueella. NIR-alueella luonnon vihreä kasvillisuus heijastaa auringon valoa voimakkaammin kuin naamioidut keinotekoiset kohteet.
InGaAs-ilmaisimilla voidaan nähdä joidenkin tavallisten suojasavujen läpi. Myöskin laserien käyttö sekä 1.06 että 1.57 μm aallonpituuksilla (silmäturvalliset laserit) voidaan
havaita. NIR-sensoreiden käyttö tulee lisääntymään näiden ominaisuuksien vuoksi. Viime aikoina on kehitetty myös herkkiä InGaAs -ilmaisimia, jotka pystyvät valonvahvistimia paremmin hyödyntämään yötaivaalta tulevan NIR -alueen valon. Nämä niukan
valon kamerat voivat korvata valonvahvistimia monissa sovelluksissa.
2.2.4

Valonvahvistimet

Valonvahvistin on nyt ja lähitulevaisuudessa tärkein pimeänäkölaite. Rakennusten ja
ajoneuvojen ikkunat ja ohjaamoiden kuomut eivät läpäise pitkäaaltoista IR-säteilyä,
joten mm. ajoneuvojen kuljettajat ja helikopterilentäjät käyttävät tulevaisuudessakin
valonvahvistinta henkilökohtaisena pimeänäkölaitteena. Valonvahvistimen etuna lämpökameroihin verrattuna on halvempi hinta ja pienempi koko. Jäähdyttämättömällä
ilmaisimella varustetut lämpökamerat tulevat kaventamaan tätä eroa, mutta valonvahvistimet ovat sotilaskäytössä vielä 2020 -luvulla. Valonvahvistimen heikkous lämpökameraan verrattuna on sen herkkyys häiriövaloille (ajovalot, suuliekit tms.), jotka eivät
haittaa lämpökameran toimintaa.
Nyt käytettävät valonvahvistimet ovat 3. sukupolvea, jossa fotoelektronit monistetaan
mikrokanavalevyssä, ja fotokatodimateriaalina on GaAs-puolijohde, joka on herkkä 0.9
μm saakka. Pidemmälle NIR-alueelle näkeviä materiaaleja kehitetään. Tulevaisuudessa
vahvistinputkien herkkyyttä ja vahvistusta ei niinkään enää haluta kasvattaa, vaan eroSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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tuskykyä ja häiriönsietoa. Nykyisillä vahvistinputkilla saavutetaan lähes ihmisen näköaistin erotuskyky, mutta vain kapealla (40°) näkökentällä. Tulevaisuudessa pyritäänkin
näkökentän leventämiseen erotuskyvyn huononematta. Häiriönsiedon parantaminen
on välttämätöntä, koska tulevaisuudessa taisteluja käydään tiheästi asutuilla alueilla.
Uusimmissa vahvistinputkissa fotoelektronien kiihdytysjännite on pulssitettu, ja pulssin leveyttä säädetään valaistuksen mukaan. Tällainen ”geitattu” valonvahvistin (Gated
Image Intensiﬁer) sopeutuu sekunnin murto-osassa valoisuuden vaihteluihin.
Perinteisen valonvahvistimen tuottamaa kuvaa ei voida siirtää eikä tallentaa sähköisesti.
Tätä puutetta korjataan yhdistämällä ccd-ilmaisin valonvahvistinputkeen (Intensiﬁed
CCD, ICCCD). Eri tekniikoilla voidaan myös valmistaa niukan valon ccd-ilmaisimia
(Low Light Level CCD, LCCCD), joilla voidaan korvata valonvahvistimia joissain sovelluksissa. LLLCCD -laitteiden herkkyys ei kuitenkaan yllä aivan valonvahvistinten
tasolle. Etuna on kuitenkin käytettävyys kaikkina vuorokauden aikoina ja vaihtelevissa
valaistusoloissa.
Tulevaisuuden havaintolaitteessa yhdistetään VIS-, NIR- ja TIR-ilmaisimien signaalit,
ja ilmaisimien tuottamat kuvat tuodaan samalle näytölle1,2. Yhdellä laitteella korvataan
siten valonvahvistin ja lämpökamera. Näin voidaan yhdistää VIS-alueen hyvä resoluutio, NIR-alueen keinotekoisia kohteita korostava kontrasti ja TIR-alueen kuva, joka
paljastaa lämpimät (”elävät”) kohteet. Ensimmäisiä taistelijan käyttöön tarkoitettuja
yhdistelmälaitteita on jo valmistettu, mutta ne ovat vielä liian painavia kypärään kiinnitettäväksi3. Nämä laitteet tulevat käyttöön 5–10 vuoden kuluessa.

Kuva 1.

Kuvafuusio3: vasemmalla valonvahvistinkuva, keskellä lämpökuva ja oikealla yhdistetty kuva. Yhdistetyssä kuvassa voidaan erottaa enemmän
yksityiskohtia kuin lämpökuvassa, ja kuvaa on helpompi tulkita.

Kuva 2.

Taistelijan ENVG -pimeänäkölaite3 (Enhanced Night-Vision Goggle, ITT
Night Vision), jossa on yhdistetty jäähdyttämätön lämpötähystin (ylempi
objektiivi) ja valonvahvistin.

1

. M. Hewish: ”Image is everything”, Jane’s International Defense Review, May 2002, ss. 28–37
. J. Kosola: ”Datafuusio kehittyy ilmaisimissa”, Sotilasaikakauslehti 3/2003, s. 75
3
. Jane’s Electro-Optic Systems, Executive Overview, http://164.13.10.221:8080/cdrom/Defence%20Equipment/
jeos2005/janes/jeos2005/jeos8264.htm
2
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2.2.5

Termisen IR-alueen sensorit

Infrapunasensoreita käytetään erilaisten lavettien ja jopa yksittäisen sotilaan havainnointi- ja tiedustelujärjestelmissä. Tavallisimmat sovellukset löytyvät lämpökameroista ja itsenäisesti maaliinhakeutuvien ohjusten hakupäistä. Lisäksi infrapunasensoreita voidaan
käyttää erilaissa varoitinjärjestelmissä. Infrapunasensorin tehtävänä on muuntaa silmälle
näkymätön infrapuna- (IR) eli lämpösäteily sähköiseksi suureeksi, joka voidaan edelleen
tarvittaessa muuntaa kuvaksi tai tulkita suoraan tietokoneen avulla. IR-säteily antaa informaatiota kohde-alueen lämpötilajakaumasta – taustaa lämpimämmät kohteet erottuvat taustasta tai havaittu kohde voidaan tunnistaa sisäisen lämpötilajakaumansa avulla.
Kohteiden tuottama IR-säteily on pääasiassa niiden itsensä säteilemää lämpöä. Suurin
osa infrapunajärjestelmistä toimii joko 3–5 μm tai 8–12 μm aallonpituuskaistalla. Näitä
kaistoja kutsutaan yleisesti ilmakehän ikkunoiksi, koska ilmakehä läpäisee IR-säteilyä
hyvin näillä aallonpituuksilla.
Infrapunasensorit soveltuvat erinomaisesti järjestelmiin, joilta vaaditaan pimeätoimintakykyä, koska ne eivät vaadi ulkopuolista valoa toimiakseen kuten näkyvän valon ja
lähi-IR-alueen sensorit. IR-sensorit ovat myös täysin passiivisia eli ne eivät paljasta olemassaoloaan viholliselle. Lisäksi tavalliset taistelukentän suojasavut ovat läpinäkyviä
IR-alueen sensoreille. Eduksi on myös laskettava se, että kohteista kyetään tuottamaan
kuva, jonka rakenne vastaa melko hyvin näkyvän valon alueen kuvaa. Tällöin käyttäjät
voivat suoraan tulkita esim. lämpökameran kuvaa ilman tietokoneen apua. Toisaalta
maalikohteista voidaan rakentaa ns. sormenjälkikirjasto, jolloin tietokone kykenee automaattiseen maalin tunnistukseen. IR-sensorijärjestelmien suurin heikkous on niiden
suorituskyvyn melko voimakas riippuvuus vallitsevista sääolosuhteista. Erityisesti ilman
sisältämä vesihöyry sekä ilmassa leijuvat aerosolihiukkaset vaikuttavat IR-sensoreiden
suorituskykyyn. Ilmassa olevan vesihöyryn vaikutus voidaan arvioida melko helposti
suhteellisen kosteuden ja lämpötilan avulla, mutta aerosolien vaikutuksen huomioon
ottaminen on yleisesti hankalaa.
Paras vastatoimi infrapunasensoreita vastaan on kohteen lämpöherätteen muokkaus
taustaa vastaavaksi, kuten tehdään näkyvän valon alueellakin. Kun kohteen lämpötilakontrasti taustaan nähden pienenee, kohdetta ei enää kyetä havaitsemaan samalta etäisyydeltä, mikä johtaa järjestelmän havainto- ja tunnistusetäisyyksien lyhenemiseen. Toinen keino suojautua IR-sensoreita vastaan on käyttää erikoissuojasavuja, jotka tuottavat
läpäisemättömän savuverhon IR-alueella. Infrapunahakupäiltä voidaan yritttää suojautua soihtujen avulla, jotka toimivat harhauttavina valemaaleina.
Teknologiapuolella lupaavimpia uusia tulokkaita ovat MCT-ilmaisinmateriaaliin
(HgCdTe) perustuvat APD-ilmaisimet (avalanche photodiode). Ilmaisimen sisäinen
vahvistus voi olla yli 5000. Tällaisista ilmaisimista voidaan rakentaa erittäin herkkä ja
suorituskykyinen IR-sensori esim. 3D-lasertutkasovelluksiin. Kvanttikaivoilmaisimien
(QWIP) tutkimus keskittyy toiminta-aallonpituuskaistan laajentamiseen 3–5 μm ja
koko 8–12 μm alueelle sekä huonon kvanttitehokkuuden parantamiseen esim. valon
kytkentähilaa optimoimalla. Myös II-tyypin superhila-IR-ilmaisimet ovat tulossa, mutta niiden suorituskyky ei vielä käytännössä yllä teorian ennustamalle tasolle.
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Tulevaisuudessa IR-ilmaisimien koko ja matriisien pikselimäärät kasvavat megapikseliluokkaan (1024 x 1024, 2048 x 2048) samalla, kun yksittäisen pikselin koko pienenee 10–20 μm:iin. Samanaikaisesti kyetään kuitenkin valmistamaan yhä herkempiä ja
homogeenisempia ilmaisinmatriiseja. Tämän kehityksen ja yleisen laskentakapasiteetin
kasvun seurauksena IR-sensorijärjestelmien yksityiskohtien erottelukyky paranee, jolloin luokittelu- ja tunnistusetäisyydet pitenevät. Tämä on yksi avainvaatimus tulevaisuuden operaatioissa, jossa kohteiden luotettava tunnistaminen – oma, vihollinen vai
valemaali – on entistä tärkeämpää omien tappioiden minimoimiseksi ja kalliiden ampumatarvikkeiden säästämiseksi. IR-ilmaisimien koon kasvaessa myös sensoreiden näkökenttä laajenee, mikä parantaa IR-sensoreiden yleistä käyttökelpoisuutta ja käyttäjän
tilannetietoisuutta. Perinteisten jäähdytettyjen IR-ilmaisimien herkkyyttä ei kyetä enää
paljonkaan kasvattamaan, joten tärkeimpien kohteiden havaintoetäisyys ei tule oleellisesti paranemaan. Jäähdyttämättömien eli ns. termisten IR-ilmaisimien suorituskyky
tulee edelleen paranemaan, ja niitä aletaan käyttää yhä enenevässä määrin perussovelluksissa, joilta vaaditaan pimeätoimintakykyä kohtuullisilla kustannuksilla. Kaksi- ja
moniväri-ilmaisimet, jotka toimivat samanaikaisesti useammalla aallonpituuskaistalla,
tulevat operatiiviseen käyttöön1. Tällaiset IR-ilmaisimet tuottavat erinomaisen suojan
esim. soihtuhäirintää vastaan ja vaikeuttavat huomattavasti maakohteiden naamiointia.
1

Defense & Security Symposium 2007.

2.2.6

Laseretäisyysmittarit

Laseretäisyysmittariin kuuluu laserlähetin, vastaanotin ja kellopiiri, joka laskee laserpulssin edestakaisen lentoajan kohteeseen. Kohteen etäisyys saadaan, kun lentoaika kerrotaan valonnopeudella ja jaetaan kahdella.
Yleisin laserlähetin sisältää neodyymi-ioneilla seostetun YAG-kiteen. Tällainen Nd:
YAG -laseri emittoi lähi-infrapunavaloa, jonka aallonpituus 1.06 μm läpäisee ilmakehän
kaasut hyvin. Perusaallonpituus voidaan muuttaa 1.57 μm:ksi laserin eteen asetetulla
optisesti epälineaarisella kiteellä. Rakennetta nimitetään optiseksi parametrioskillaattoriksi (OPO). Ihmisen silmän linssi ei läpäise yli 1.4 μm aallonpituutta, mikä pienentää
verkkokalvovaurion riskiä lasersäteeseen katsottaessa. Näitä lasereita kutsutaan silmäturvallisiksi eli eye-safe-lasereiksi. OPO-lasereiden lisäksi käytössä on aallonpituudella
1,54 μm emittoivia lasereita, joissa laservalo syntyy lasisauvaan seostetuissa erbiumioneissa. Suuntauksena on, että 20 vuoden aikavälillä silmäturvalliset laserit korvaavat Nd:
YAG-lasereita.
Kiinteän olomuodon lasereiden teho riittää alle 40 km etäisyyksien mittaamiseen. Etäisyysalueen yläpäässä tarvitaan hyvät näkvyysolosuhteet ja tavallista herkempi vastaanotin. Laserkiteen lämpeneminen ja huono lämmönjohtokyky rajoittavat pulssisarjan
pituuden noin puoleen minuuttiin ja pulssitiheyden 20 Hz:iin.
Lasersäteen suora havaitseminen on vaikeaa, koska keila on erittäin kapea – noin 1
mrad etäisyysmittarille ja 0,5 mrad valaisulaserille. Laseraallonpituudet eivät näy lainkaan lämpökameroissa ja näkyvät vain osittain ccd- ja CMOS-kameroissa. Kameralla,
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

76
jossa on InGaAs-ilmaisin, laserheijastus pystytään näkemään, mutta näiden kameroiden
hinnat pysyvät korkella vielä vuosia.
Alle kilometrin etäisyyksillä käytetään pulssitettuja puolijohdelasereita, jotka emittoivat
noin 0.9 μm lähi-infrapunavaloa. Silmäturvallisuuden vaatimuksesta laserien teho on
rajoitettu alle verkkokalvon vaurioitumisrajan. Vastaanottimen kohina peittää heikkoa
signaalia pitkillä etäisyyksillä, mutta pulssisarjan keskiarvottaminen parantaa signaalikohinasuhdetta: eräs diodilaseri lähettää 4096 pulssin sarjan 10 kHz pulssitaajuudella.
Suuri pulssitiheys ja diodilaserin pieni koko mahdollistavat etäisyysmittarin sijoittamisen matalalla lentävään ilma-alukseen tai ohjukseen. Etäisyysmittari tuottaa lentolinjalta maastoproﬁilin, jonka jyrkkiä muutoksia käytetään varosignaalina ilma-alukselle tai
herätteenä sytyttimelle.

2.2.7

Laservaroittimet

Etäisyysmittarin vastaanotin on oikeastaan laservaroitin, sillä molemmissa on pii- tai
InGaAs- puolijohdeilmaisin tai näistä tehty kerrosilmaisin, joka on herkkä 0,4–1,7 μm
valolle ja joka reagoi laserpulssin nopeaan nousureunaan. Etäisyysmittarissa on lisäksi valoa keräävä linssi, jolla ilmaisimen näkökenttä rajataan lähtevän lasersäteen keilan
levyiseksi. Laservaroittimessa ilmaisimia voi olla useita tai niiden edessä on reikämaski,
jolloin uhkalaseri voidaan suuntia jopa yhden asteen tarkkuudella. Lasersäteen sironta
ilmakehän pienhiukkasista leventää laserin keilaa. Niinpä laservaroitus voidaan saada
vielä noin 30 m pääsäteen sivusta, kun mittausmatka on 5 km.
Laservaroittimien perustekniikassa ei ole odotettavissa suurta kehitystä. Sen sijaan varoitinjärjestelmien älykkyys kasvaa siten, että laserin lähettämää pulssisarjaa verrataan
nk. sormenjälkikirjastoon, jonka perusteella laseruhka luokitellaan etäisyysmittariksi tai
maalinosoituslaseriksi. Luokittelun on oltava automatisoitu, koska maalinosoitustilanteessa vastatoimiin on ryhdyttävä sekunneissa.

2.2.8

Lasertutkat

Edellä mainittiin, että ilma-alus voi muodostaa diodilaserin avulla maastoproﬁilin lentoradaltaan. Proﬁili voidaan skannata myös paikaltaan, jos lasersäde poikkeutetaan peilillä
x- ja y-suuntiin. Tällöin kukin poikkeutus tuottaa yhden kuvapisteen: esimerkiksi 400
x 800 pikselin kuvaamiseen kuluu noin 30 sekuntia, jos pulssitiheys on 10 kHz. Etäisyystiedoista lasketaan kolmiulotteinen kuva, jossa pikselin kirkkaus esittää valotusarvoa laserin aallonpituudella ja vääräväri esittää etäisyystietoa (z-suunta). Jos kohteen
tunnistus tehdään esimerkiksi videokuvasta, lasertutkan resoluutiota voidaan pienentää
ja kuvanmuodostusta nopeuttaa. Lasertutkat toimivat lyhyemmillä etäisyyksillä kuin
diodilaseretäisyysmittarit, koska pulssisarjan keskiarvotukseen tarvittava aika kertautuu
kuvapikseleiden lukumäärällä.
Laserheijastus voidaan kuvata myös matriisi-ilmaisimella, joka pystyy ns. aika- tai etäisyysikkunointiin. Time-gating-kameralle voidaan asettaa etäisyysikkuna, jonka ulkoSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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puolelta tulevaa takaisinheijastusta ei huomioida. Peräkkäisten pulssien ikkunointia
muuttamalla kuvasarja tuottaa 3D-kuvan. Etäisyysikkunointi on skannaavaa menetelmää kalliimpi, koska se vaatii kehittyneen matriisi-ilmaisimen. Aikaporttimenetelmällä
voidaan myös havaita kohde vaikkapa naamioverkon takaa siten, että verkosta tulevaa
heijastusta ei päästetä ilmaisimelle.
Lähitulevaisuudessa valokuitulaserit korvannevat perinteisiä diodi- ja kiinteän aineen
lasereita. Valmistustekniikan kehitys on tuottanut lyhyessä ajassa mikroresonaattorilasereita ja laservahvistimia, jotka perustuvat erbiumioneilla seostettuun lasikuituun. Yhdestä kerälle kääritystä 5 m pituisesta kuidusta saadaan jatkuvaa yksimuotoista lasertehoa 200 W silmäturvallisella aallonpituudella 1.54 μm. Pitkässä kuidussa hukkalämpö
poistu nopeasti kuoren läpi, joten nopeusrajoituksia kuvanmuodostukselle ei ole, jos
vain skannaavan peilin nopeus riittää. Kuitulasertutkasta esitettiin taannoin prototyyppi
sekä CAD-piirros, jossa etäisyysmittari oli integroitu ohjuksen hakupäähän. Normaalit
suojasavut eivät tuota peittoa 1.54 μm aallonpituudella kuvaavaa lasertutkaa vastaan.

2.2.9

Laservastatoimet

Maasta ilmaan ammuttavat ohjukset muodostavat uhkan ilma-aluksille. Niitä vastaan
on kehitetty infrapuna-vastatoimia (IRCM), joilla ohjuksen hakupäähän kohdistetaan
ilma-aluksesta suuntimista harhauttava signaali. Vastatoimet tehostuvat, kun häirintäsignaali suunnataan UV- tai IR-alueen ohjusvaroittimelta saadun suuntatiedon mukaan.
Tällöin puhutaan suunnatuista infrapunavastatoimista (DIRCM, directed infrared
countermeasures).
DIRCM laitteissa on 2000-luvun aikana siirrytty häirintälähettimenä käytetyistä pulssitetuista ksenon- tai kryptonlampuista lasereihin. Lasereissa on optinen parametrioskillaattori (OPO), josta saadaan muutamia erillisiä aallonpituuksia 2–5 μm välillä. Lasereiden teho on muutamia watteja ja niiden pulssintoistotaajuus on 10–20 kHz. Laserit
toimivat avoimen silmukan periaatteella eli ohjuksen hakupäähän kohdistetaan geneerinen häirintäkoodi, joka harhauttaa mahdollisimman monta ohjustyyppiä.
Tulevaisuudessa ollaan siirtymässä LINBO-OPO:ista ZGP-OPO:ihin, jotka läpäisevät
myös 8 –12 μm valoa. Lasereiden tehoa kasvatetaan 10 wattiin ja ylikin. DIRCM laiteen
toiminta tehdään suljetuksi silmukaksi, jossa ohjuksen hakupäästä takaisin heijastuneen
säteilyn modulaatio mitataan. Ohjuksen retikkeliltä heijastuu ns. sormenjälkisignaali, jonka perusteella voidaan valita optimaalinen häirintäkoodi laserille. Teho riittänee
myös kuvantavan matriisi-ilmaisimen saturoimiseen.
OPO-laserien lisäksi kehitetään puolijohdelasereita infrapunan aallonpituuksille. Nykyään kvanttikaskadilasereista saadaan 250 mW tehoa yli 4,5 μm aallonpituuksilla huoneen lämpötilassa. Tulevaisuudessa teho kasvaa 4 wattiin ja myös 2–2,4 μm ikkunaan
kehitetään puolijohdelasereita.
4

F. Imkenberg et. al., Germany, A.Malinoeski et. al., Optoelectronics Research Centre, Southampton, UK: Microchip
laser master-oscillator Er/Yb-doped ﬁber-power-ampliﬁer emitting 158 uJ pulses with a duration of 4,5 ns, CLEO
Europe 2003.
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Laservastatoimilaitteiden asentamista siviililentokoneisiin tutkitaan. Jos DIRCM:n vikaantumisväli saadaan 2000 tunnista 4800 tuntiin ja ilmanvastus riittävän pieneksi, sovellus on mahdollinen. Sotilaskäytössä DIRCM-laitteiden käyttö laajenee helikoptereista ja kuljetuskoneista myös nopeisiin hävittäjiin5. Aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa,
vaikka prototyypeistä on kuvia jo 2000 luvun alusta.

2.2.10

Suurenergialaserit

Suurenergialasereilla on perinteisesti tarkoitettu kemiallisia lasereita kuten Air Borne
Laser (ABL) tai Tactical High Energy Laser (THEL). Näistä ABL kehitetään torjumaan
mannerten välisiä ohjuksia Boeing 747 lentokoneesta 2010-luvulta eteenpäin ja THEL:
n prototyyppi on kehitetty torjumaan maasta käsin projektiileja kuten raketteja ja tykistökranaatteja. Kemiallisilla lasereilla on päästy megawatin lasertehoon, mutta ne ovat
kookkaita ja kemikaalien takia hankalakäyttöisiä.
Pienemmän koon ja paremman käytettävyyden vuoksi on 2000-luvulla kehitetty kiinteän olomuodon lasereita, jotka käyttävät sähköenergiaa. Laserien tavoiteteho on 100 kW
ennen vuotta 2010: nykyisillä prototyypeillä on päästy 65 kW:iin. Tavoiteteholla pystyttäisiin torjumaan panssaroimattomia aluksia ja erilaisia projektiileja. Kehitystyön tavoitteena on tuottaa 100 kW teho muutaman sekunnin purskeissa pari pursketta kerrallaan,
jonka jälkeen laseria on jäähdytettävä puolesta minuutista minuutteihin. Neodyymillä
seostettua laserkidettä pumpataan laserdiodeilla, jotka saavat sähkötehonsa ajoneuvon
tai ilma-aluksen generaattorista. Periaatteessa laser voitaisiin sijoittaa maastohenkilöautoon, lentokoneen ruumaan ja tietyin rakenteellisin ratkaisuin hävittäjälentokoneeseen.
Ongelmana suurenergialaserin käytössä on se, että osa kohteeseen osuvasta säteestä heijastuu ympäristöön. Sivulliset ihmiset saattavat olla silmävaurioriskin alueella.

2.2.11

Tekniset läpimurrot ja käytettävyys

UV-VIS-NIR sensorien tekniikassa ei ole odotettavissa teknistä kehitystä, joka voimakkaasti parantaisi sensorien ominaisuuksia ja käytettävyyttä. Ilmaisintekniikka toimii jo
nyt lähellä luonnonlakien asettamia rajoja.
Jäähdyttämättömien IR-ilmaisimien halventuessa lämpötähystinlaitteen hinnan määrää IR-optiikka, jonka valmistukseen on perinteisesti käytetty esim. germaniumia (Ge).
Germaniumin maailmanmarkkinahinta onkin yli nelinkertaistunut viime vuosina. Pienikokoisten jäähdyttämättömien IR-laitteiden optiikkaa valmistetaankin yhä useammin
erikoislasimateriaaleista, joita voidaan kuumennettuina puristaa mittatarkkaan muottiin
(moulded optics). Tämä menetelmä on erityisen käyttökelpoinen nk. asfääristen (eipallopintaisten) linssien valmistuksessa. Asfäärisiä linssejä käyttämällä voidaan vähentää
havaintolaitteen optisten elementtien lukumäärää ja rakentaa laite kevyemmäksi ja halvemmaksi.

5

Tunable laser for optical countermeasures A literature survey, FOI-R--0536--SE, 2002, S.16 kuva 3.12.
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Lähitulevaisuudessa valokuitulaserit korvaavat perinteisiä diodi- ja kiinteän aineen lasereita. Valokuitulaserin aktiivinen väliaine on erbium-ioneilla seostettu optinen lasikuitu. Esim. 5 m pituisesta kuidusta saadaan jatkuvaa yksimuotoista lasertehoa 200
W silmäturvallisella aallonpituudella 1.54 μm. Kuitu voi olla kerälle kiedottuna, joten
se ei vie paljon tilaa. Pitkässä kuidussa hukkalämpö poistu nopeasti kuoren läpi, joten
kuitulaseria voidaan käyttää pitkään ilman jäähdytystaukoja. Tehokkaita kuitulasereita
ja kiinteän aineen lasereita käytetään tulevaisuudessa mm. ampumatarvikkeiden turvalliseen raivaukseen.

2.3

RF-sensorit

2.3.1

Passiiviset RF-sensorit

Seuraavassa on passiivisia RF-sensoreita käsitelty SIGINT-näkökulmasta. Aihe on käsitelty erikseen COMINTin ja toisaalta ELINTin kannalta. Sensoria on käsitelty yhteen
asemapaikkaan liittyvänä nimikkeenä.

2.3.1.1 COMINT-sensorit

Antennit ja niiden syöttölinjat
Taajuusaluetta 10 Hz–100 kHz käytetään etenkin kommunikoitaessa sukelluksissa oleviin sukellusveneisiin sekä synkronointi- ja aikamerkkisignaalien lähettämiseen. Näin
matalien taajuuksien tehokkaat vastaanottoantennit ovat kooltaan usein suuria. Myös
HF-taajuusalueella 1.5–30 MHz antennit ovat perinteisesti olleet kookkaita johtuen
pitkistä aallonpituuksista. Yhä edelleen rakennetaan suuria, fyysisesti useiden aallonpituuksien mittaisia antenneja aina HF-alueen alimmille taajuuksille asti. Aktiiviantennien
ja fraktaaliantennien kehitystyö jatkuu ja ne tulevat olemaan teknisiltä ominaisuuksiltaan ja erityisesti hinnaltaan yhä kilpailukykyisempiä raskaisiin perinteisiin rakenteisiin
verrattuna.
VHF/UHF-taajuusalueella 30–3000 MHz älyantennitekniikkaa tullaan käyttämään
adaptiivisessa keilanmuodostuksessa tavoitteena antennin keilakuvion vahvistus tavoiteltujen signaalien suuntaan ja toisaalta häiriöiden ja häirinnän vaimennus. Antennielementtejä on siis useita ja kunkin antennielementin vastaanottama signaali digitoidaan.
DSP-prosessilla muodostetaan keilakuvio älykkäästi ottaen huomioon sekä RF-spektrillä olevan signaalitilanteen että jopa signaalikirjastoihin kerätty aiempi tietous havaituista
signaaleista. Laajakaistaisuusvaatimus on haaste A/D-muuntimen ja digitaalisen signaalinkäsittelyn dynamiikalle signaalien määrän spektrillä yhä kasvaessa.
Suuren tiedonsiirtokapasiteetin omaavien tietoliikennesatelliittien laajentuva käyttöönotto asettaa vaateita myös niiden seurantajärjestelmien kehittämiselle.
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Vastaanottimet
Laajakaistavastaanottimia tarvitaan sensorijärjestelmässä RF-etupäänä signaalien hakuun ja leveiden taajuuskaistojen tallennukseen ja analysointiin. HF-taajuusalueella tällä
hetkellä myynnissä olevien leveäkaistaisten vastaanottimien reaaliaikainen kaistanleveys
on enimmillään 4…8 MHz, tyypillisesti n. 2 MHz. Vastaanotettavaa kaistaa saadaan
kuitenkin laajennettua kytkemällä niitä rinnakkain. Kaistanleveydessä tavoitellaan jopa
koko HF-taajuuskaistaa eli 30 MHz. Taajuuskaistan kasvaessa signaalitasojen asettama
dynamiikan hallinta korostuu. Kapeakaistaiset ja selektiiviset pistetaajuusvastaanottimet säilynevät järjestelmissä, koska vaikeissa signaaliolosuhteissa on haettava äärimmäinen herkkyys, erottelukyky ja lähitaajuuksien suurien signaalien kesto. Kun koko
HF-taajuuskaista digitoidaan, voidaan spektrin yksittäiset signaalit poimia digitoidusta
raakatiedosta DSP-vastaanottimilla. Suuntauksena on DSP-prosessoreiden korvaaminen yleiskäyttöisillä prosessoreilla. Jos digitointiprosessi toteutetaan korkealaatuisesti, ei
erillisiä kovolla tehtyjä vastaanottimia järjestelmässä tarvita.
VHF/UHF-alueella reaaliaikaiset kaistanleveydet ovat nyt luokkaa 20…40 MHz ja niiden voi olettaa kasvavan 500…1000 MHz:iin. Kaistanleveyttä voidaan laajentaa dynamiikan kustannuksella ja maksimikaistanleveyden määräävät lopulta vallitsevat signaaliolosuhteet.
UAV-sovelluksissa sekä perinteisillä siirtyvillä alustoilla on tilaa laitteille hyvin rajallisesti. On tarve pakata vastaanottimet yhä pienempään tilaan. Digitointi yhdessä pakkaustekniikan ja integrointiasteen kasvun kanssa tuovat yhä kompaktimpia vastaanottimia,
mikä mahdollistaa tila- ja painorajoitteisissa asennusympäristöissä sopivat vastaanotinratkaisut.

Tallennus
COMINT-sensoreiden tuottamien signaaleiden tallennus tapahtuu jo tällä hetkellä pääosin digitaalisesti. Uusien laajakaistaisten lähetelajien myötä myös vastaanotto- ja tallennuskaistojen tulee leventyä. Tässä kehityksessä merkittävä rooli on A/D-muuntimilla.
Signaalin tallennuksen kehitys liittyy läheisesti COMINT-vastaanottimien kehitykseen.
Nopeammat ja parempaan dynamiikkaan kykenevät A/D-muuntimet mahdollistavat
sen, että digitointirajapinta vastaanottimissa siirtyy yhä lähemmäs antennia ja että yhä
leveämmät vastaanottokaistat voidaan digitoida laadukkaasti. Koska signaali digitoidaan
jo vastaanottimessa, tallennusjärjestelmän tehtäväksi jää bittien siirtäminen sopivaa
tiedonsiirtoväylää pitkin varsinaiselle tallennusmedialle. Tiedonsiirtoväylien siirtonopeudet ja tallennusjärjestelmien kirjoitusnopeudet tuskin asettavat rajoituksia tallennusjärjestelmälle, jonka kaistanleveyttä rajoittaa siis A/D-muunnin. Tallennusmediana
magneettiseen tallennukseen perustuvat kiintolevyt ovat olleet merkittävässä asemassa jo
vuosikymmeniä. Tällä hetkellä kiintolevyjen tallennustiheys kaksinkertaistuu vuosittain.
Vaikka kiintolevyjen kehityksessä on nähtävissä aiempaa suurempia haasteita, tulevaisuudessa tietoa tallennetaan joka tapauksessa yhä pienempään tilaan ja yhä halvemmalla.
Laajakaistaisessa tallennuksessa syntyvän valtavan datamäärän myötä tiedonhallinta- ja
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signaalien analysointityökalut kohtaavat suuria haasteita, sillä kerättyä tietomassaa ei
voida tallettaa määräämättömäksi ajaksi.

Luokittelu ja analysointi
COMINT-sensoria ohjaava operaattori voi kohdentaa työnsä tietyntyyppisiin signaaleihin tehtävän ja kohteen ennakkotietojen perusteella. Tällöin vastaanottimessa tai
välittömästi siihen liittyen on sensorissa oltava kyky karkeasti luokitella ja analysoida
lähes reaaliaikaisesti havaitut signaalit, jotta nopeiden sensoreiden havaitsemasta suuresta signaalimäärästä voidaan poimia tallennusta, myöhempää syvempää analysointia tai
välitöntä hyödyntämistä varten juuri ne oleelliset ja tärkeät signaalit, joista saatava tieto
tukee operaattorin tehtävän ja tavoitteen saavuttamista. Sensoreissa tapahtuvan luokittelun nopeus, kapasiteetti, luotettavuus ja monipuolisuus tulevat kasvamaan, mutta laboratorioissa tehtävää myöhempää analysointia tarvitaan edelleen tarkkoihin mittauksiin
ja uusien piirteiden hakemiseen vastaanotetuista signaaleista. Parhaimmillaan päästään
jopa sormenjälkitunnistukseen, jossa yksittäinen lähetin tunnistetaan yksilötasolla. Automaatiota tullaan lisäämään myös lähetteiden jälkiprosessoinnissa. Tällaisia toimintoja
ovat mm. puhujan tunnistus, kielen tunnistus, avainsanaan perustuva tunnistus ja kielenkääntäminen.

Automatisointi ja muut kehityssuunnat
Järjestelmien monimutkaistuessa, suorituskyvyn ja tulosten määrän kasvaessa henkilöresursseja kohdennetaan enemmän korkeampien järjestelmätason tehtävien hoitamiseen, kuten signaalien hakuparametrien ja -tapojen määrittämiseen, tulosten ja tilanteen
seurantaan ja tulosten analysointiin. Automaattisille tiedustelujärjestelmille annettavat
tehtävät kuvataan ylätasolla, jonka jälkeen järjestelmä ohjaa tehtävään soveltuvat sensorit seuraamaan kohdealueen signaalispektriä. Annetun tehtävän suorittamiseen voidaan
käyttää kootusti useita eri taajuusalueiden sensorijärjestelmiä. Sensoreihin tullaan rakentamaan keinotekoista älykkyyttä (adaptiivisuutta, oppivuutta, datafuusiota) tehtävien
suorittamiseksi ilman välitöntä operaattoritukea.
Yksittäiset laitteet ja kokonaiset sensoriasemat ovat enenevässä määrin etäkäytettäviä ja
miehittämättömiä. Järjestelmiä voidaan näin ohjata ja hallinnoida useasta eri paikasta,
jolloin taistelunkestävyys paranee. Etäkäytettävyys antaa myös enemmän mahdollisuuksia siirrettävään käyttöön suunniteltujen sensoriasemien uudelleen ryhmittämiseen.
Digitalisoinnin yleistyessä jako puheella tapahtuvan liikenteen ja muun dataliikenteen
välillä hämärtyy; seurantaa voidaan suorittaa samoilla välineillä. Toisaalta digitalisointi
aiheuttaa myös yhden suurimmista haasteista, sillä lähetteet muuttuvat rakenteeltaan
yhä monimutkaisemmiksi. Viestiliikenteen havaitseminen vaikeutuu LPI-tekniikan laajenevan käyttöönoton myötä. Viestiliikenteen sisällön selville saaminen taas vaikeutuu
kohdejärjestelmien salaamismenetelmien käytön yleistymisen ja salaamistason paranemisen myötä.
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2.3.1.2 ELINT-sensorit

Antennit ja RF-komponentit
Suurikokoiset paraboloidiheijastinantennit, joissa on logperiodiset syötöt, tulevat säilymään strategisissa maakiinteissä mittaustiedustelun järjestelmissä. Näiden antennien
hyviä puolia ovat suuri kaistanleveys, hyvä suuntaavuus, korkea vahvistus ja pyöritysmoottorilla varustettuna 360º tiedustelukyky. Heijastinantenneilla suuntiminen perustuu maksimisuuntimistekniikkaan. Matalammilla taajuuksilla tullaan jatkossakin hyödyntämään monopulssisuuntimista.
Elektronisesti keilaavien antennien käyttö strategisessa mittaustiedustelussa mahdollistaa joukon lisäominaisuuksia heijastinantenneihin verrattuna. Näitä ominaisuuksia ovat
esimerkiksi automaattisuuntiminen ja mahdollisuus muodostaa useita samanaikaisia
keiloja kohteisiin. Nykytekniikalla voidaan valmistaa strategisen mittaustiedustelukäyttöön soveltuvia, Rotmanin linssiin perustuvia elektronisesti keilaavia antenneja, joiden
RF-ominaisuudet vastaavat heijastinantenneja. Näiden antennien käyttökelpoisuutta
rajoittavat kuitenkin kustannukset, suuri mekaaninen koko sekä keilansiirtoaskeleen,
keilaussektorin ja kaistanleveyden äärellisyys suhteessa tiedusteltavaan taajuusalueeseen.
MEMS teknologian kaupallistuminen ja erityisesti laajakaistaisten MEMS TTD-vaiheensiirtimien kehittymien mahdollistaa tulevaisuudessa kilpailukykyisten elektronisesti
keilaavien antennien toteuttamisen suhteessa peiliantenneihin. Sen sijaan adaptiivisilla
antennitekniikoilla ei nähdä olevan lähitulevaisuudessa merkitystä strategisen mittaustiedustelukäytön kannalta mm. laajan hetkellisen kaistanleveysvaatimuksen ja korkeasta
vahvistusvaatimuksesta seuraavan suuren elementtimäärän vuoksi.
Taktisissa maa-, alus- ja lentokonejärjestelmissä käytetään laajakaistaisia spiraali-/ torviantennitasoja, jolloin yhdellä antennitasolla peitetään tyypillisesti 120° valvontasektori. Näissä antenneissa, joissa yksittäiset antennielementit on integroitu tason pinnalle, käytetään yleisesti interferometritekniikkaa suuntimiseen. Tällä tekniikalla päästään
automaattisissa järjestelmissä 0,5° (rms) suuntimistarkkuuteen. Muita taktisissa automaattijärjestelmissä yleisesti käytettyjä suuntimistekniikoita ovat TDOA-, amplitudi- ja
vaihemonopulssitekniikat.
Lyhytkantaiset ja pitkäkantaiset aikaeromittaustekniikat (TDOA-tekniikat) yleistyvät
sekä maa-, meri- että ilmasijoitteisissa (ml. lennokit) mittaustiedustelun järjestelmissä.
Lyhytkantainen TDOA-tekniikka, jota käytetään suuntimiseen, soveltuu maajärjestelmissä myös maalin pystykulman (korkeuden) mittaukseen. Pitkäkantainen tekniikka
soveltuu erityisen hyvin asejärjestelmien maalittamiseen, koska saavutettava paikantamistarkkuus on kertalukua parempi kuin perinteisillä menetelmillä. Pitkäkantaisen
TDOA-tekniikan tarkkuus tulee olemaan muutamia kymmeniä metrejä 100 km:n etäisyydellä.
RF-komponenttien (esivahvistimet, esivaimentimet, tehonrajoittimet, sammutuskytkimet, jakosuotimet ja tehonjakajat) uusien valmistusteknologioiden siirtymien tuotantoon parantaa jatkuvasti saatavilla olevien kaupallisten komponenttien ominaisuuksia.
Esimerkiksi MEMS-teknologian odotetaan mahdollistavan laajalla taajuusalueella, sähSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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köisesti säätyvät suodatinrakenteet, joita voidaan hyödyntää adaptiivisissa esisuodatinjärjestelmissä.

Vastaanottimet
Tutkasignaalit tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä vaikeammin havaittavissa perinteisillä kideilmaisimilla ja pyyhkäisevillä superheterodynevastaanottimilla moderneissa tutkissa käytettävien pulssikompressio- ja hajaspektritekniikoiden sekä erilaisten
FMCW-aaltomuotojen vuoksi. Tutkatekniikan kehittyminen on ajamassa mittaustiedustelun vastaanottojärjestelmän murrosvaiheeseen, jossa pitkään käytössä olleesta
signaalin analogisesta ilmaisusta, jatkokäsittelystä ja tallennuksesta ollaan luopumassa
nopeassa tahdissa. Tiedustelijan on vastattava kehitykseen kehittämällä digitaalista vastaanotinteknologiaa. Digitaalisen vastaanotinteknologian käytön strategisen mittaustiedustelun sovelluksissa on mahdollistanut FPGA-piirien viime vuosien merkittävä laskentakapasiteetin kasvu.
Digitaalinen vastaanotin muodostuu superheterodynevirittimestä ja FPGA-piireihin
pohjautuvasta laskenta-alustasta. Superheterodyneviritin konvertoi tiedusteltavan RFtaajuuskaistan välitaajuudelle. Laskenta-alustalla IF-kaista digitoidaan ja tästä eteenpäin
signaalia prosessoidaan reaaliaikaisena digitaalisessa muodossa. Laskenta-alusta tuottaa
erilaisia reaaliaikaisia analysointinäyttöjä ja tiedostomuotoisia signaalitallenteita. Nykyteknologialla toteutettavissa oleva digitaalinen kokonaiskaistanleveys vastaa nykyaikaisen tutkan kokonaiskaistanleveyttä. Tämän ansioista esimerkiksi nopeasti taajuushyppelevät LPI-tutkasignaalit pystytään tulevaisuudessa sieppaamaan kokonaisuudessaan.
Digitaalinen prosessointi tuo prosessointivahvistusta ja LPI-tutkasignaalit pystytään
siten havaitsemaan tulevaisuudessa aiempaa pienemmällä signaalikohinasuhteella.
Signaalin digitointi välitaajuudella ajaa superheterodynevastaanotinten kehitystä kohti
nopeasti pistetaajuudelta toiselle, AD-muuntimen kellon tahdissa virittyviä ”step tunereita”. Pyyhkäisevät, analogiseen ilmaisuun soveltuvat superheterodynevastaanottimet tulevat vähitellen katoamaan. Järjestelmien integroitavuussyiden vuoksi, kehitys
tulee muokkaamaan superheterodynevirittimiä lisäksi VME/VXI väylään pohjautuvien
”kortti tunereiden” suuntaan.
Digitaalisen vastaanotintekniikan etuihin kuuluu mahdollisuus jakaa vastaanottokaista
digitaalisiin alikanaviin, jolloin laajaa kokonaiskaistaa pystytään valvomaan reaaliaikaisesti kapeakaistaista superheterodynevastaanotinta vastaavalla herkkyydellä. Samanaikaisesti vastaanotettavien digitaalisten alikanavien tarjoama sieppaustodennäköisyys
tulee vastaamaan kaistanleveydestä riippuen jopa tuhansia rinnakkaisia superheterodynevastaanottimia. Digitaalinen vastaanotin pystyy tuottamaan I/Q-demodulaation kaikille alikanaville, joten perinteisten videosignaaleista mitattujen amplitudi- ja aikaparametrien lisäksi tulevaisuudessa pystytään signaaleista määrittämään myös taajuudesta ja
vaiheesta riippuvia parametreja. Reaaliaikainen laskenta tulee lisäksi mahdollistamaan
pulssin sisäisen modulaation tarkastelun. Digitaalinen vastaanotin on ominaisuuksiltaan
ohjelmallisesti uudelleen konﬁguroitavissa ja tämä tulee tulevaisuudessa pienentämään
järjestelmien päivityskustannuksia.
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Signaalien tallennus ja jälkianalysointi
Analogisesta ja digitaalisesta magneettinauhatallennuksesta tullaan luopumaan kokonaan nopealla aikataululla. Jo nykyisin tallenteita tuotetaan laajakaistaisilla kovalevytallentimilla ja tulevaisuudessa vastaanottojärjestelmä tuottaa suoraan tiedostomuotoisia,
tietoverkossa siirrettäviä tallenteita digitoidusta ja kanavasuodatetusta IF-raakadatasta.
Tulevaisuudessa tallennettujen, tiedostomuotoisten signaalinäytteiden jälkianalysointi
tullaan toteuttamaan täysin signaalianalysointiohjelmistoilla, jotka pyörivät riittävän
tehokkaissa työasemissa. Kaikkein raskaista laskentaa vaativat signaalinkäsittelyalgoritmit voidaan pyörittää työaseman PCI-väyläisissä FPGA-laajennuskorteissa. Nykypäivän
analysointijärjestelmistä poiketen tulevissa analysointijärjestelmissä tulee korostumaan
lisäksi tarve suurien tietomäärän hallintaan.
Analogisen signaalitallenteen toistamiseen ja siitä saataviin spektri- ja skooppinäyttöihin
perustuva jälkianalysointi tulee kokonaan katoamaan. Samoin erilliset, analogisen IFsyötön vaativat pulssianalysaattorilaitteet tulevat poistumaan jälkianalysointikäytöstä.

Verkkokeskeisyys
Mittaustiedustelun järjestelmien digitalisoituminen on johtamassa siihen, että järjestelmiä hallitaan ja etäkäytetään tietoverkon kautta, järjestelmät tuottavat havaintonsa
tietoverkkoon ja tietoa työstetään verkossa, järjestelmien yhteistoiminta vaatii väliin tietoverkkoja jne. Verkkokeskeisyys kasvaa tulevaisuudessa ja tämä asettaa tulevaisuudessa
monenlaisia paineita valtakunnanlaajuisten verkkojen rakentamiselle. Samoin järjestelmien tuotaman datan määrä tulee kasvamaan merkittävästi ja tämä on suuria haaste
tietoverkkojen kehittämiselle, jotta verkkojen tiedonsiirtokyky pysyy tulevaisuudessa
järjestelmien kehittymisen tahdissa.

Comint-kehityksen megatrendit
Vastaanottimissa ja suuntimoissa digitaalisen signaalinkäsittelyn merkitys kasvaa. Monet vastaanottimien ja suuntimoiden ominaisuudet ovat ohjelmallisesti päivitettävissä.
Digitaalisen signaalinkäsittelyn osalta kotimainen valmistus on kilpailukykyistä perinteisten ulkomaisten valmistajien lisäksi. Jopa vastaanottimien ja suuntimoiden käyttäjät
voivat muokata laitteiden ominaisuuksia adaptiivisesti kohdesignaalien mukaan. Laitteiden käyttäjien tulee jatkossa olla hyvin teknillisesti koulutettuja, esimerkiksi insinöörejä
tai teknisen koulutuksen saaneita upseereja.

ELINT-kehityksen megatrendit
Trendi 1: ELINT-järjestelmä digitalisoituu kauttaaltaan ja digitaalista signaalinkäsittelyä
aletaan hyödyntää laajamittaisesti.
Tutkatekniikan kehittyminen ja toisaalta FPGA-piirien viime vuosien aikainen merkittävä laskentakapasiteetin kasvu on johtamassa siihen, että mitta-alalla pitkään käytössä
olleesta analogisesta ilmaisusta, analysoinnista ja tallennuksesta ollaan luopumassa noSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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pealla aikataululla. Signaali muunnetaan digitaaliseen muotoon välitaajuudella ja tästä
eteenpäin signaalia prosessoidaan digitaalisena. Signaalitallenteet tuotetaan ja siirretään
tiedostomuodossa ja jälkianalysointi toteutetaan signaalianalysointiohjelmistoilla riittävän tehokkaissa työasemissa.
Trendi 2: ELINT-järjestelmän verkkokeskeisyys kasvaa
ELINT järjestelmien digitalisoituminen johtaa siihen, että järjestelmiä hallitaan ja etäkäytetään tietoverkon kautta, järjestelmät tuottavat havaintonsa tietoverkkoon ja tietoa
työstetään verkossa, järjestelmien yhteistoiminta vaatii väliin tietoverkkoja jne. Verkkokeskeisyys siis kasvaa tulevaisuudessa ja tämä asettaa monenlaisia paineita paitsi verkkojen suorituskyvyn kehittämiselle niin varmasti myös SA-tilanteen kannalta verkkojen
toimintavarmuuden turvaamiselle

2.3.2

Aktiiviset RF-sensorit (Tutkat)

2.3.2.1 Yleistä
Aktiivisella tutkalla tulee edelleen olemaan merkittävä rooli eri asejärjestelmien perussensorina. Tutkan vahvuutena on ennen kaikkea sen tuottama tarkka paikkatieto. Tutkia käytetään hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin, ja käyttötarve määrää kulloisenkin
sovelluskokoonpanon ja ohjaa suunnitteluvalintoja kussakin tapauksessa tärkeimmiksi
määritettyjen suorituskykyarvojen mukaan. Merkittävimpiä tutkan käyttösovellusalueita ovat: valvontatutkat (ilma, meri, maa), tulenjohtotutkat (maalinseuranta ja valaisu),
kuvaavat tutkat (SAR).
Kuten tunnettua tutkien perusheikkous on sen aktiivisen lähetteen helppo havaittavuus
ja näin ollen sensorien joutuminen vastustajan vastatoimien kohteeksi. Tutkien kehitystä ohjaavana tekijänä on myös maalien tutkakaikupinta-alojen kehitys. Häive- (Stealth)
tekniikan käyttöönotto on nähty tähän asti merkittävimpänä maalien kokoa pienentävänä tekijänä. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa täytyy huomioida myös lisääntyvä miehittämättömien alustojen käyttö, joka tulee entisestään pienentämään tutkilla havaittavien
kohteiden kokoa, jopa ilman häivetekniikankin täysmittaista hyödyntämistä.
Tutkan toimintaympäristössä erilaiset välkkeet (maa, meri, sade) muodostavat ympäröivät luonnonolosuhteet, jotka sinänsä säilyvät ennallaan, mutta teknisen kehityksen
myötä niiden ominaisuuksia tunnetaan tarkemmin ja ne pystytään entistä tarkemmin
huomioimaan järjestelmäsuunnittelussa. Sotilassovelluksissa on tutkasovellusten kehittymistä ohjaavana huomioitava lisäksi voimakas elektronisen sodankäynnin (häirinnän)
käyttö tutkia vastaan. Näin ollen kulloinenkin uusi tutkasukupolvi tulee sisältämään
uusia menetelmiä edellisen sukupolven aikana käytettyjä häirintämenetelmiä vastaan ja
kehitys onkin jatkuvaa kilpajuoksua tutkien sekä tiedustelu- että häirintäjärjestelmien
kesken.
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2.3.2.2 Tutkien ennustettu kehitys tarkastelukaudella
Sotilaallisessa käytössä tutkien kehityksessä tullaan luonnollisesti etsimään keinoja parantaa tutkan suorituskykyä ja käytettävyyttä kaikki edellä kuvatut tekijät kustannustehokkaasti huomioiden.
Tällä hetkellä käytössä olevat tutkat käyttösovelluksestaan riippumatta ovat suunnitteluperusteiltaan ”itsenäisiä”. Monet, erityisesti suuren valvontatilavuuden kaukovalvontatutkat ovat raskaita, kalliita ja näin ollen lukumäärältään vähäisiä. Voimakkaan
tietotekniikan kehittymisen myötä ja verkkosodankäynnin kehittyessä voidaan ajatella
tutkavalvonta muodostettavan pienemmistä sensoriyksiköistä koostuvasta valvontaverkosta, jossa perinteisen itsenäisen sensoritoiminnan lisänä kaikkia tutkia voidaan käyttää
erittäin dynaamisesti yhteistoiminnassa muiden sensorien kanssa.5
Näin ollen helposti paikallistettavat valaisulähetteet pyritään minimoimaan tai ”satunnaistamaan” ja niitä suunnataan kulloisenkin tarpeen mukaan. Kehitystä ohjaa edelleen
lisääntyvä integrointitarve, jossa järjestelmät täytyy saada kevyemmiksi ja pienikokoisemmiksi, koska niiden alustoina tullaan käyttämään entistä enemmän kauko-ohjattuja
tai robottityyppisiä alustoja, joissa tulee korostumaan niihin sijoitettavien järjestelmien
pieni koko ja keveys. Integroitumisen seurauksena järjestelmät kehittyvät entistä monikäyttöisemmiksi erillisten yhteen toimintoon optimoitujen järjestelmien sijasta. Eri
toiminnot sinänsä ovat edelleen käyttötarkoitukseensa optimoituja vaikkakin niiden
toteuttamiseen käytetään samaa fyysistä laitteistoa, sen resursseja dynaamisesti jakamalla.6
Kehittyviä osa-alueita tulevat olemaan SAR/ISAR prosessoinnin ja sovellusten edelleen
kehittyminen, tutkasovellusten uusien mittausatribuuttien käyttöönotto (maalien tunnistus, dopplertiedon hyödyntäminen muutenkin kuin välkkeen erottelussa). Edellä
kuvatun multistaattisen tutkan lisäksi toinen kehitystrendi tutkajärjestelmissä on bi- ja
multistaattisten tutkakonseptien tutkimus, joka on entistä selkeämmin näkyvissä kaikissa alan konferensseissa. Bi- ja multistaattisten tutkien kehityksessä on vielä paljon ongelmia, joten niiden yleistyminen monostaattisen tutkan korvaajana ei ole todennäköistä
tarkastelukaudella, mutta tietoverkkojen voimakas kehittyminen saattaa tuoda tämän
tyyppisiä toimintoja käyttöön tutkajärjestelmissä lisätoimintoina jo huomattavasti ennen itsenäisten bistaattisten järjestelmien käyttöä.7
Omana ”tutkatyyppinään” käsitellään yleensä erittäin laajakaistainen eli UWB tai impulssitutka, jolla kuitenkin on tiettyjä yhtymäkohtia ja toteutusratkaisuja edellä kuvattuihinkin konsepteihin. Yleensä erittäin laajakaistaisiksi (UWB) määritellään tutkat,
joissa suhteellinen kaistan leveys on yli 25 %.8
UWB (Ultra Wide Bandwidth) on erittäin laajakaistaisen lähetteen omaava tutka, jossa
on hyvin laaja lähetyspulssin kaistaleveys pitkässä lähetyspulssissa, joka sitten kompres5

JDW July 2002: Sweden outlines future thinking on role of SEAD.
JDW July 2002: Sweden outlines future thinking on role of SEAD.
7
VTT:n tutkimusraportti TTE2–2002–36 ”Esitutka” 15.11.2002 (Ei julkisesti saatavilla)
8
OY:n tutkimusraportti LPI/LPD/AJ-tutka 18.11.2002 (Ei julkisesti saatavilla)
6
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soidaan tarkaksi etäisyysresoluutioksi. Tämä on tietenkin ratkaisu minkä hyvänsä tutkasovelluksen huipputehon pienentämiseen ja etäisyysresoluution kasvattamiseen esim.
maalintunnistamista varten. Impulssitutkana taas tunnetaan ratkaisu, jossa sama erittäin
laajakaistainen lähete synnytetään koodaamatta ja ilman kantoaaltoa mahdollisimman
lyhyen lähetyspulssin (impulssin) impulssivasteena. Tämä taas vaatii itse lähettimeltä
erikoistekniikkaa riittävän lyhyiden suuritehoisten lähetyspulssien muodostamiseksi ja
näin ollen impulssitutka jääkin vain lyhyen kantaman sovellukseksi esim. miinojen etsimiseen maaperästä.
Edellä kuvattu jako ”impulssitutkaan” ja UWB-tutkaan ei perustu mihinkään tarkkaan
määritelmään, vaan termejä voi esiintyä käytetyn myös ristiin erittäin laajakaistaisia lähetteistä puhuttaessa. Erittäin laajakaistaisella tutkalla on kuitenkin etuja useissa sotilassovelluksissa (esim. pienten maalien havainnointi, kohteiden havainnointi peitteiden
läpi, kohteiden tunnistus), vaikkakin edut pystytään useimmiten saavuttamaan myös
perinteisellä tekniikalla ja koodatuilla hajaspektrilähetteillä tarvitsematta turvautua varsinaiseen ”impulssilähetteeseen”.9

Tutka-antennien kehittyminen
Perinteisin tutka-antenni on ollut heijastinantenni jota keilataan halutulla keilauskuviolla kulloisenkin toiminta-alueen kattamiseksi. Vaiheohjatut antennit ovat entistä
enemmän käytettyjä ratkaisuja uusissa tutkasukupolvissa, kuitenkin vielä tänä päivänä
useimmiten siten, että vaiheohjausta käytetään korkeussuunnassa (elevaatio) ja antennia pyöritetään edelleen mekaanisesti sivusuunnassa (atsimuutti). Tarkastelukaudella
tullaan siirtymään entistä selkeämmin vaiheohjattuihin antenniratkaisuihin sekä sivu
että korkeussuunnassa, jolloin mahdollistetaan valaisun käyttö dynaamisesti vain siellä,
missä sitä kulloinkin tarvitaan ja poistamalla vastustajan tiedustelujärjestelmien käytöstä
säännöllinen ennustettava keilauskäyttäytyminen.
Tutka-antennien kehityksessä tulee korostumaan myös adaptiivinen häiriönpoisto (häirinnän ja ei toivottujen välkkeiden poistaminen). Puolijohteita käytettäessä koko tutkan
RF-osat itse asiassa muodostavat tiiviisti integroidun kokonaisuuden yhdessä antennielementtien kanssa ja tällöin lisäetuna on siirtolinjahäviöiden pieneneminen sekä lähetyksessä että vastaanotossa, esimerkkinä tämänkaltaisesta kehitteillä olevasta integraatiosta
on esim. Ericssonin ”TILE” antenniryhmät.10

Lähetin ja vastaanotin (Tutkan RF-osat)
Tutkien kehityksen ohjautuessa suurista ja raskaista pienempiin ja liikkuvampiin yksiköihin tulevat perinteisten keskitettyjen putkipääteasteisten lähettimien rinnalle entistä enemmän myös puolijohdelähettimet. Puolijohteiden käyttöön kehitystä ohjaa
myös pyrkimys entistä pienempiin huipputehoihin, jonka seurauksena lähettimen
toimintasuhde tulee nousemaan ja kaistaleveys kasvamaan, jolloin putkitekniikalla ei
näitä tavoitteita välttämättä pystytä toteuttamaan. Toisaalta käyttöön tulee koko ajan
9
10

OY:n tutkimusraportti LPI/LPD/AJ-tutka 18.11.2002 (Ei julkisesti saatavilla)
IEEE Radar conference 2003 Adelaide; “Radar with Separated Subarray Antennas” J-E Nilsson, Håkan Warston
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uusia puolijohteita ja valmistustekniikoita,11 joiden kautta puolijohteiden mahdollisuudet tulevat entisestään kasvamaan. Erityisesti tutkan RF-osien suunnittelussa tarkastelukaudella kehityksen painopiste tulee olemaan RF-osuuden monikäyttöisyyden

hyödyntäminen. Kustannustehokkuuteen pyrittäessä on loogista etsiä ratkaisuja,
joissa RF-osat hyödynnetään paitsi tutkasovellusmielessä mahdollisimman monikäyttöisesti, mutta ulottaen monikäyttöisyys mahdollisuuksien mukaan myös
esim. tiedusteluvastaanottimeksi tai häirintälähettimeksi.12
Monet järjestelmäratkaisujen pyrkimykset tulevat näkymään tutkien lähetysaaltomuotojen monipuolistumisena ja kehittymisenä kutakin sovellusaluetta parhaiten palveleviksi sitä mukaa kuin lähetintekniikan kehitys sen mahdollistaa.
Pyrittäessä pienempiin ja vaikeammin havaittaviin tutkiin on ratkaisuna tietenkin lähettimen huipputehon pienentäminen. Tietyn valvontatilavuuden saavuttamiseksi joudutaan kuitenkin samalla lähettimen toimintasuhdetta ja lähetteen
kaistanleveyttä kasvattamaan. Monitoimiominaisuudet taas lisäävät käytettävien
aaltomuotojen määrää ja kuhunkin toimintaan käytetään tietyllä ajanhetkellä siihen parhaiten sopivaa lähetysaaltomuotoa. Sama tutka voi tehdä yleisvalvontaa
tietyllä aaltomuodolla, tarkentaa saamiaan ilmaisuja jollain toisella lähetteellä,
kenties päivittää seurannassa olevien maalien mittauksia kolmannen tyyppisellä lähetteellä, jne. Järjestelmäsuunnittelun täytyykin vain kehittää mekanismeja,
joilla rajalliset resurssit jaetaan parhaalla mahdollisella tavalla useiden käyttäjien
(toimintojen) kesken.
Tutkan signaalinkäsittely
Tutkissa on ja tulee jatkossakin olemaan merkittävä rooli tutkan omalla signaalinkäsittelyllä, jolle kehittymisen reunaehdot tulee määrittämään saatavilla olevien komponenttien (COTS) suorituskyky. Signaalinkäsittelyn alueella tarjoutuu
voimakkaan kehityksen ansiosta mahdollisuuksia käsitellä RF-osien tuottamaa
informaatiota entistä nopeammin ja tarkemmin, joka tietysti vaikuttaa järjestelmien suorituskykyä parantavasti. Sinänsä ennestään tunnetut asiat pystytään nyt
toteuttamaan entistä tarkemmin ja paremmin. Digitalisoinnin pullonkaulana on
aina totuttu tarkastelemaan A/D-muunninten kehitystä, jonka on ennustettu
kasvavan n. 1,5 bittiä 8 vuodessa. [1] Näin ollen signaaleja pystytään käsittelemään digitaalisesti laajalla dynamiikalla (n. 12-bittiä) jo n. 1 GHz:n välitaajuudelta, jolloin koko kaista käyttämällä mahdollistuisi suoraan n. 15 cm resoluutio
käytettäväksi esim. maalien tunnistamiseen. Tosin A/D-muuntimien suorituskyvyn lisäksi täytyy huomioida kyky edelleen prosessoida A/D-muunnettuja signaaleja. Suuri osa kehitysponnistelusta joudutaankin käyttämään signaalinkäsittelyalgoritmien muokkaamiseen sellaiseen muotoon, että ne voidaan reaaliajassa
toteuttaa kunkin sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
11

IRS 2003 Proceedings; “European Co-Operations for securing Future Radar technology” Heinrich Daembkes, HansJörg
12
JDW July 2002: Sweden outlines future thinking on role of SEAD.
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Edellä kuvattuja teknologioita demonstroimaan on alla valittu kaksi maasta ilmaan tutkajärjestelmää.

Kuva 3.

Patriot-ohjusjärjestelmään liittyvä valvonta- ja seurantatutka. Antennielementit sisältävät erilliset ryhmät maalin ilmaisuun ja seurantaan, ohjautukseen, IFF- (IFF=”Idenﬁ cation Friend or Foe”, omatunnus) sekä elektronisen suojautumisen toimintoihin (mm. sivukeilojen vaimennus ja häirinnän
väistö). (Lähde: Jane’s Defence Equipment.)

Kuva 4.

AR-320 on esimerkki vaiheohjattuun antenniryhmään perustuvasta 3-D
tutkajärjestelmästä. Ilma-, meri- tai maateitse siirrettävään ilmavalvontajärjestelmään on integroitu SSR- (”Secondary Surveillance Radar = toisiotutka”) ja IFF-toiminnot. Digitaalisella keilanmuodostuksella saavutetaan
haluttu suorituskyky vaikeissa välke- ja häirintäolosuhteissa. (Lähde: Jane’s
Defence Equipment.)
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Passiiviset tutkat
Koska STAE:n passiivisten sensorien kohdalla on käsitelty sensoreita ainoastaan SIGINT:n näkökulmasta, on ehkä syytä ottaa tässä esille uutena osa-alueena passiiviset
tutkat.
Näihin luetaan sovelluksesta riippuen osittain myös edellä jo käsitellyt monipaikkatutkat ja jossain tapauksissa myös eräät ESM/ELINT -sovellukset, mutta useimmiten
varsinaisina passiivisina tutkina ymmärretään jotain ulkoista olemassa olevaa lähetettä
(esim. kaupallisia TV- ja radioasemia) valaisijana hyödyntävät sovellukset. Näistä järjestelmistä käytetään useimmiten nimitystä PCL (Passive Coherent Location), kun taas
ESM/ELINT sovelluksia ”passiivisena tutkana” kutsutaan lyhentellä PET (Passive ESM
Tracking).
Perustavoitteena on edullinen, COTS-ratkaisuihin perustuva ja tietyllä tavalla taistelunkestävä valvontasensori (”tutka”), jolla on perinteiseen multistaattiseen tutkaan verrattava suorituskyky maalien olemassaolon ilmaisuun ja paikantamiseen. Tällaisia järjestelmiä on eräitä jo lähes valmiiksi tuotteistettuina [esim. Lockheed Martin Silent Sentry] ja
enemmän tai vähemmän kaikilla suurilla tutkavalmistajilla ainakin prototyyppiasteella
tutkimuksen ja kehityksen alla [1.st Passive Radar (PCL) workshop at FGAN 2007].
Näiden ratkaisujen yleistymiseen johtaneena kehityksenä lienee pidettävä toisaalta supistuvien puolustusbudjettien ajamaa tarvetta etsiä entistä kaupallisempia ja halvempia
ratkaisuja monikäyttöisten teknologioiden kautta perinteisille tutkien käyttöalueille,
kuten maa/meri/ilmatilan valvontaan. Toisaalta jatkuvasti lisääntyneet laskentatehot tietotekniikan kehityksen kautta ovat mahdollistaneet näiden sinänsä tunnettujen perusperiaatteiden soveltamisen, sillä sovellukset lähes poikkeuksetta vaativat huomattavasti
enemmän ja monimutkaisempaa laskentaa kuin perinteiset monostaattiset yksipaikkatutkat.
Sotilaallisen suorituskyvyn ja käytettävyyden näkökulmasta nämä järjestelmät tulevat
omalta osaltaan lisäämään AKV:llä (Alueellisen koskemattomuuden valvonta) käytettävissään olevia keinoja kokonaisvalvonnan toteuttamiseksi kustannustehokkaasti, joskin
niillä tulee olemaan omat rajoituksensa valvontapeiton ja tiedon laadun suhteen. Passiivisella tutkalla voidaan luoda valvontaa lähinnä alakorkeuksille, eikä sen ulottuvuus
valtakunnan lähialueille ole samaa luokkaa kuin perinteisillä monostaattisilla kaukovalvontatutkilla.

2.4

Magneettiset ja sähköiset sensorit

2.4.1

Sensorien käyttökohteet

Staattisten ja matalataajuisten magneettikenttien mittausten tärkein käyttöalue sotilastekniikassa on merellä tapahtuva miinasodankäynti ja siihen liittyvät suojautumistoimenpiteet. Teräsrunkoiset alukset magnetoituvat maan magneettikentässä ja muodostavat siten kullekin alustyypille luonteenomaisen magneettisen herätteen. Herätemiinojen
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magneettiset anturit mittaavat ylikulkevien alusten staattista magneettikenttää tai alusten rakenteisiin indusoituneiden pyörrevirtojen aiheuttamia dynaamisia magneettikenttiä. Miina räjähtää kun magneettikenttä ylittää tietyn kynnysarvon tai herätteen
muoto muutoin täyttää laukaisukriteerin vaatimukset.
Magneettikentän havainnointia voidaan käyttää myös vedenalaiseen valvontaan, joskin kohteen havaintoetäisyydet jäävät merkittävästi pienemmiksi kuin akustisilla menetelmillä. Lyhyen havaintoetäisyytensä takia magneettinen ilmaisu soveltunee lähinnä
kapeikkojen ja väylän suiden ylikulun valvontaan. Anturilinja voidaan laskea meren
pohjaan yli valvottavan kapeikon tai erittäin herkkiä magneettisia gradiometrejä voidaan asentaa väylän läheisyydessä oleville luodoille. Sukellusveneiden magneettiseen
havaittavuuteen vaikuttaa merkittävästi niiden runkomateriaali. Useiden venäläisten
sukellusvenetyyppien rungot on rakennettu titaanista, joka ei ole magneettista. Myös
uudemmat saksalaiset sukellusveneet rakennetaan epämagneettisesta teräksestä13.
Valtamerillä käytetään sukellusveneiden etsintään lentokoneeseen asennettavia erittäin
herkkiä magneettisia antureita (MAD=Magnetic Anomaly Detection). Menetelmän
käyttökelpoisuus Suomen olosuhteissa ei ole kovin hyvä, koska matalissa rannikkovesissa mahdollisen sukellusveneen aiheuttama heräte peittyy merenpohjan alla olevien
geologisten lähteiden aiheuttamaan taustakohinaan.
Magneettisia antureita käytetään myös eräissä maavoimien sovelluksissa. Maahan hautautuneita ammuksia (UXO = Unexploded Ordnance) voidaan paikantaa magneettikentän pystygradientin mittauksilla. Tähän sovellukseen on saatavilla valmiita kaupallisia
laitteita, kuten Puolustusvoimien käyttämä saksalainen Institut Dr. Försterin valmistama Ferex. Yhdysvalloissa samaan sovellutukseen käytetään herkkiä cesium -magnetometrejä. Suomalaisessa panssarintorjuntaan tarkoitetussa pohjamiinassa määritetään
panssarivaunun ylikulku ja siten myös laukaisuhetki magneettisen anturin avulla.
Alusten aiheuttamia magneettisia herätteitä on käytetty hyväksi miinasodankäynnissä jo
1930 -luvulta lähtien. Vähemmälle huomiolle on sen sijaan jäänyt alusten ympärilleen
aiheuttamat sähkökentät, joiden DC -komponenteista käytetään lyhennyksiä UEP (Underwater Electric Potential) tai SE (Static Electric ﬁeld). Matalataajuisista sähkökentän
AC -komponenteista käytetään termiä ELFE (Extremely Low Frequency Electric ﬁeld).
Sähkökentät syntyvät aluksen rungon ja propulsiojärjestelmän välisistä korroosiovirroista. Korroosivirtojen aiheuttamista magneettikentistä käytetään nimeä CRM (Corrosion
Related Magnetic ﬁeld)14. Sotilaalliset sähkökentän mittausjärjestelmät liittyvät alusten
herätemittauksiin ja merimiinojen sähkökenttäantureihin.
Magneettisia sensoreita käytetään alusten magneettisissa suojalaitteissa (MSL) ja merimiinojen heräteraivausraivauskalustoissa (elektrodi- ja lenkkiraivaimet).

13

Zimmerman S. Submarine technology for the 21st century, 2nd ed., Pasha Publications, Arlington, U.S.A. 1997, s.
219
14
Poikonen A., Alusten ympärilleen aiheuttamat staattiset ja matalataajuiset magneettikentät, MATINE raportti A/99/1
(1999), 53 s.
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2.4.2

Sensoritekniikka

Magneettikenttäanturit
Magneettikenttää voidaan mitata suunnatusti tai suuntaamattomasti, minkä perusteella
anturit voidaan luokitella joko vektori- tai skalaarityyppisiksi. Toinen tärkeä anturin
perusominaisuus on taajuusalue. Sovellutusten kannalta ideaalisella anturilla voitaisiin
mitata magneettikentän DC -komponentin lisäksi myös kentän AC -komponentit riittävällä tarkkuudella.
Induktiokela on periaatteessa yksinkertaisin magneettikenttää mittaava anturi. Ajallisesti muuttuvan magneettikentän vuo kelan läpi indusoi anturiin jännitteen, joka on verrannollinen vuon muutosnopeuteen (aikaderivaattaan). Tästä johtuen anturia ei voida
käyttää varsinaisen staattisen (DC) kentän mittaamiseen.
Fluxgate -anturi on tällä hetkellä ylivoimaisesti käytetyin anturityyppi magneettikentän
mittauksen sotilaallisissa sovellutuksissa. Sen suurimpia etuja ovat vektoriaalisuus (3komponenttisuus), pieni koko, suhteellisen yksinkertainen rakenne, riittävä tarkkuus ja
luotettavuus.
Elektronispinresonanssiin perustuvissa menetelmissä käytetään absorptiomateriaaleina
alkalimetalleja (rubidium ja cesium). Varsinaisena anturina toimii alkalihöyrykenno ja
alkuaineena käytetään nykyisin pääasiassa cesiumia. Laitteesta käytetään myös muita
nimityksiä, kuten optisen pumppauksen magnetometri tai absorptiomagnetometri. Cesium -magnetometrin herkkyys on parhaimmillaan n. 0.001 nT. Suomessa cesium magnetometrejä käyttää geofysikaalisiin mittauksiin Geologian tutkimuskeskus (GTK).
Anturit on asennettu GTK:n mittauslentokoneen siivenkärkiin.
SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) on tällä hetkellä herkin tunnettu magneettikentän mittauslaite. Sen toiminta perustuu suprajohtavan renkaan läpi
kulkevan magneettivuon kvantittumiseen sekä renkaassa olevan heikon liitoksen ns. Josephson -ilmiöön. SQUID vaatii toimiakseen yleensä nesteheliumin lämpötilan (4.2K),
mutta nykyään on jo onnistuttu toteuttamaan nestetypen (T=77K) lämpötilassa toimivia HTS (High Temperature Superconductor)-laitteita.

Sähkökenttäanturit
Yksinkertaisin tapa mitata sähkökenttää nesteessä on käyttää kahta polarisoitumatonta
elektrodia, joilla mitataan potentiaalieroa dV. Sähkökenttä E saadaan jakamalla potentiaaliero elektrodien välisellä etäisyydellä dx, eli E=dV/dx. Käytetyin elektrodityyppi
sähkökenttä- ja potentiaalimittauksissa on hopeahopeakloridi (Ag/AgCl). Elektrodien
väliset etäisyydet (kanta) mittaratojen antureissa ovat tyypillisesti 1–3 m.
Ruotsin Puolustusvoimien tutkimuskeskus (FOI) on kehittänyt vedenalaisiin sähkökenttämittauksiin hiilikuituelektrodin, joka on kohinaominaisuuksiltaan yhtä hyvä tai
parempi kuin Ag/AgCl -elektrodi. Elektrodi koostuu n. miljoonasta 10–20 cm pitkästä hiilikuidusta, jotka on puristettu tiiviisti yhteen. Hiilikuituelektrodeista valmistettu
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3-komponenttianturi on mittauskäytössä Ruotsin merivoimien magneettisella mittaradalla. Tulevaisuuden sovellutuksena he mainitsevat mittaratakäytön lisäksi myös miina-anturin15. Anturi on jo kaupallistettu ja sitä valmistaa ja myy ruotsalainen Polyamp
-yhtiö.

2.4.3

Teknologisen kehityksen vaikutukset

Oleellinen jäähdytettyjen SQUID-anturien käytettävyyteen vaikuttava tekijä on jäähdytysaineen suljettu kierto, jolloin vältytään hankalilta anturien nostoilta ja uudelleentäytöiltä. Intensiivistä kehitystä tehdään huoneen lämpötilassa toimivien SQUID-anturien valmistamiseksi (HTS-SQUID).
Resonanssimenetelmään perustuvat magnetometrit ovat jo nyt pitkälle kehitettyjä eikä
uusia merkittäviä kehitysaskelia ole nähtävissä. Cesium-magnetometrejä käytetään
MAD-valvontakoneissa (MPA) vielä 2010-luvulla.
Induktiokelan ja ﬂux gate-anturin merkitys säilyy maa- ja merimiinojen keskeisenä sensorina. Molemmissa sovelluksissa tärkeimpinä tavoitteina ovat sensorin koon pienentäminen, pienikohinaisuus ja tehonkulutuksen minimointi. Merimiinoissa käytetään
enemmän vektorimittausta ja gradiometriaa ja sensoritiedon datafuusio lisääntyy. Sensorien kaistanleveydet laajenevat. Uusilla mittaradoilla ja ns. tutkimusyksikkömiinoissa
mitataan magneetti- ja sähkökenttiä DC-alueen lisäksi myös AC-alueella.
Sähkömagneettinen (induktiivinen) sensori on teknisesti valmis ja sen käyttö voi yleistyä mm. miinojen etsinnässä ja väylävalvonnassa. Menetelmän merkittävin rajoitus on
kuitenkin sen lyhyt havaintoetäisyys.
Sähkökenttäanturien tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt stabiilien anturimateriaalien ympärille. Hiilikuituantureita käytetään kasvavassa määrin mittaus- ja koetoiminnassa. Siitä saattaa kehittyä tarkastelujakson aikana yksi merimiinan perusantureista.
Magneetti- ja sähkökenttien synnyttämiseen tarvittavat lähetinrakenteet kehittyvät ja
niillä kyetään aiheuttamaan entistä paremmin maalia simuloivia kenttiä. Rakenteet monimutkaistuvat ja samaan kokonaisuuteen yhdistetään sekä magneetti- että sähkökenttälähettimiä. Tarkastelujakson aikana yleistyvät myös kauko-ohjatut ratkaisut, mutta
hinattavista raivaimista ei luovuta kokonaan.
Elektrodi- ja perinteiset lenkkiraivaimet tulevat säilymään käytössä, mutta niiden simulointikyky ei enää ole riittävä kaikissa tapauksissa. Magneettitankoraivaimet ja muut
monielementtiset rakenteet ovat parhaillaan kehitystyön alla ja sama suuntaus jatkuu
tarkastelujakson aikana. Niillä pyritään saavuttamaan hyvien simulointiominaisuuksien
lisäksi hyvä shokinkestävyys.
15

Crona L., Brage A. Carbon ﬁbre electrodes and their qualities in salt water, Marine Electromagnetics (MARELEC ’97)
Conference Proceedings, paper 11.3, London (1997)
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Kuva 5.

”Kaaviokuva sukellusveneen staattisista herätteistä. Rungon magneettikenttä (punainen), korroosiovirtakenttä, UEP (keltainen) ja korroosiovirtojen aiheuttama magneettikenttä, CRM (punainen).” (Lähde: Poikonen,
A. (1999), Alusten ympärilleen aiheuttamat staattiset ja matalataajuiset
sähkökentät. MATINEn raportti A/99/1. 53 s.)

Alusten magneettista ja sähköistä suojausta tarvitaan herätemiinoja vastaan. Tulevaisuudessakin tärkein alusten omasuojaan vaikuttava vaihe on suunnittelu. Entistä parempi tieto eri rakenteiden ja materiaalivalintojen vaikutuksesta parantaa mahdollisuuksia
täyttää suojaukselle asetetut vaatimukset. Heikosti magnetoituvien materiaalien käyttö
lisääntyy varsinkin mito-aluksissa. Suunnitteluvaiheessa aluksen magneettisia ominaisuuksia voidaan simuloida kehittyneillä mallinnusohjelmilla.
Alusten magneettisissa suojalaitteissa (MSL) käytetään takaisinkytkentää, jossa mm.
aluksen liikkeistä johtuvia muuttuvia kenttiä kompensoidaan reaaliaikaisesti anturitiedon perusteella. Takaisinkytketyt MSL-järjestelmät yleistyvät mito-aluksissa kymmenen
vuoden sisällä.
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2.5

Akustiset, seismiset ja paineanturit

2.5.1

Sensorien käyttökohteet

Akustiikan sotilaalliset sovellukset ovat pääosin liittyneet vedenalaiseen sodankäyntiin (miina-ja sukellusvenesodankäynti), mutta äänet ovat aina olleet myös maasodankäynnin keskeinen elementti. Akustiikkaa sovelletaan sekä valvonnassa ja tiedustelussa
että asejärjestelmissä hakeutumisen ja laukaisun perusteena. Sotilaallisissa sovelluksissa
käytetään sekä aktiivisia että passiivisia järjestelmiä ja käytettävät taajuudet ulottuvat
muutamista hertseistä useisiin megahertseihin. Akustiikassa valvonta ja tiedustelu ovat
nivoutuneet tiiviisti yhteen ja samoja laitteita käytetään kumpaankin tarkoitukseen.
Omana erikoissovelluksena ovat keskustelujen salakuunteluun tarkoitetut laitteet, joita
ei kuitenkaan käsitellä tässä kirjoituksessa.
Akustiikan tärkeimmät sovellukset ja niiden tyypilliset taajuusalueet ovat seuraavat:
Vedenalainen akustiikka:
• vedenalainen valvonta passiivisilla järjestelmillä (10–20000 Hz, sonarvaroittimet
500 kHz:in saakka), järjestelmiä voidaan käyttää kriisitilanteessa myös pintatilannekuvan muodostamiseen
• sukellusveneen torjunta aktiivisilla mittaimilla (5–90 kHz Itämeren alueella, valtamerillä käytetään matalampia taajuuksia)
• miinat ja miinan raivaus (10–40000 Hz)
• miinanetsintä (100–500 kHz)
• sukeltajien ja sukellusrobottien aktiiviset sonarit (200–1000 kHz)
• vedenalainen tietoliikenne (2–60 kHz)
Ilma-akustiikka:
• Tykistön paikannus (10–120 Hz)
• Helikoptereiden havaitseminen (5–500 Hz)
• Yliäänikoneiden havaitseminen (1–10 Hz)
• Laajakaistaherätteisiin keskittyvä aisti-ilmavalvonta (10–10000 Hz)
Akustisille järjestelmille on tyypillistä suorituskyvyn voimakas riippuvuus ympäristöolosuhteista. Lisäksi usein huono signaali-kohina-suhde sekä äänien moninaisuus tekevät järjestelmistä vaikeasti automatisoitavia. Kaikkien järjestelmien suorituskykyyn
vaikuttavat maalien akustiset herätteet, laitetekniikka (anturit, signaalinkäsittely, käyttöliittymät) ja ympäristöolosuhteet.
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Kuva 6.

”Tulevaisuuden vedenalainen akustinen valvontajärjestelmä (Lähde: DERA/
QinetiQ:RDS)

Seismisiä antureita käytetään pääasiassa öljyn ja malminetsinnän geofysikaalisissa laitteistoissa ja maanjäristysten seurantaan rakennetuissa seismisissä valvontaverkoissa.
Ylivoimaisesti merkittävin sovelluskohde on aluksille asennetut meriseismiset luotausjärjestelmät. Seismisillä heijastusluotauksilla saadaan tietoa maankamaran rakenteesta
usean kilometrin syvyyteen. Geologista rakennetietoa hyödynnetään öljyn ja malmien
etsinnässä sekä geologisessa perustutkimuksessa. Seismiikan puolustussovellutuksia ovat
esimerkiksi raskaan tykistön paikannus seismisten aaltojen tulosuuntien avulla samoin
periaattein kuin ilmaäänen tapauksessa. Seismisiä antureita voidaan myös käyttää tärinäantureina varoittamaan lähestyvästä raskaasta ajoneuvosta tai jostakin muusta maankamaraa tärisyttävästä ilmiöstä.
Paineantureita käytetään puolustusvoimissa ainakin tykistön sääpalloissa, vedenalaisten
ja ilmaräjäytysten tehon mittauksissa sekä antureina merimiinoissa.

2.5.2

Sensoritekniikka

Hydrofonit
Vedenalaisessa akustiikassa käytetyin anturi on edelleen pietsokeraaminen hydrofoni.
Äänikentän paine synnyttää pietsoantureissa muodonmuutoksen ja se puolestaan synnyttää polarisoidusta pietsokeramiikkamateriaalista tehtyyn anturiin jännitteen.
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Pietsokeraamisesta anturista tulee helposti painava etenkin matalilla taajuuksilla. Paino-ongelmasta huolimatta pietsokeraamiset anturit ovat vielä pitkään kilpailukykyisiä
seuraavista syistä:
Pietsokeraamisia antureita on valmistettu kauan ja niiden valmistusteknologia on kehittynyt, joten anturien yksikköhinta on alhainen.
Pietsokeraamisen anturin herkkyys on matalilla taajuuksilla (noin 20 kHz:iin asti) parempi kuin -200 dB re 1V/μPa;
Pietsokeraaminen sensori toimii sekä lähettimenä että vastaanottimena (esim. kaikuluotaimet).
Pietsokeraamisen hydrofonin kilpailijan tulee tuottaa sama suorituskyky pienemmällä
koolla ja painolla. Pietsokeraamista anturia voidaan keventää sijoittamalla esivahvistin
ja muu lähielektroniikka aivan anturin yhteyteen. Tällöin anturin kapasitanssia voidaan
pienentää, jolloin myös anturin tilavuus ja paino pienenevät ja herkkyys kasvaa.
Kuituoptiset anturit perustuvat paineen aiheuttamiin muodonmuutoksiin muotoilluissa
kuiturakenteissa. Ulkoisen paineen muutokset aiheuttavat muutoksia kuidun optisella
tiellä.
Kuituoptisten antureiden etuja ovat:
• keveys (verrattuna pietsokeraamisiin antureihin)
• parempi herkkyys
• pienikokoisuus (pienentää hinauskohinaa hinattavissa hydrofonikaapeleissa)
• tekniikka mahdollistaa kokonaan kuituoptisen (sähköttömän) hydrofonikaapelin
valmistamisen
• samaan kuituun voidaan integroida myös muita kuituoptisia antureita (lämpötila,
magneettikenttä, sähkökenttä, jne.)
Suuria hydrofoniryhmiä käytetään tyypillisesti kiinteissä ja hinattavissa akustisissa
valvontajärjestelmissä. Nykyisissä järjestelmissä on antennissa tyypillisesti kymmeniä
hydrofoneja. Seuraavan sukupolven järjestelmissä hydrofonien lukumäärä tulee olemaan kertaluokassa 100–1000 sovellutuksesta riippuen16. Tällöin kuituoptinen anturi
on todennäköisin tekninen ratkaisu järjestelmän hydrofoniksi.

Paineanturit
Paineanturin tehtävä on muodostaa paineeseen tai paine-eroon verrannollinen mitattava suure. Paineanturien toiminta perustuu paineen aiheuttamaan voimavaikutukseen.
Voima puolestaan synnyttää esim sähkövarauksen (pietsosähköinen anturi) tai aiheuttaa
muodonmuutoksia, joita mitataan sähköisesti tai optisesti.

16

Farsund, Ö., Vines, L., Wang, G., Fiber optic hydrophone system development in EUCLID project RTP10.6 ”All
ﬁber optic hydrophone line array (AFOHLA)”. In Nordic symposium on Military Optics, 17-18 Oct. 2001, Helsinki,
ed. Timo Kaurila. (pdf -muodossa/CD-ROM)
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Paineanturit voidaan luokitella monella tavalla. Toimintaperiaatteensa mukaan voidaan
anturit jakaa mm. pietsosähköisiin ja pietsoresistiivisiin antureihin, venymäliuska-antureihin, kondensaattorimikrofoneihin, yms. Taajuusvasteen mukaan paineanturit ovat
joko staattisia, kvasistaattisia tai dynaamisia. Referenssipaineen mukaan luokiteltaessa
ovat anturit absoluutti-, ylipaine- tai paine-eroantureita. Käyttötarkoituksen mukaisia
anturiluokkia ovat mm. hydrofonit, detonaatiomikrofonit, maapaineanturit jne.
Nykyisin yleisesti käytetyillä paineantureilla on toimintaperiaatteensa takia kaksi heikkoa kohtaa. Anturiin kohdistuva voimavaikutus voi aiheutua myös muista ilmiöistä kuin
paineesta, esimerkiksi kiihtyvyydestä tai lämpötilan muutoksesta. Lisäksi sähköinen lähtöviesti on altis sähkömagneettisille häiriöille. Tulevaisuuden paineantureissa käytetään
lisääntyvästi kiihtyvyys- ja lämpötilakompensointia.
Mittausperiaatteeltaan ja lähtöviestiltään optisia paineantureita on ollut markkinoilla jo
noin 10 vuotta. Kokonaan optista paineanturia todennäköisempi ratkaisu on toistaiseksi
kuitenkin anturin häiriösuojauksen parantaminen. Pienikokoiset (alle 1 mm) optiset
paineanturit yleistyvät robotiikassa, missä niitä voidaan käyttää kosketuspaineen mittaamiseen ja siten puristusvoiman säätämiseen.
Paineantureita toteutetaan tulevaisuudessa myös mikromekaanisella tekniikalla
(MEMS). Mikromekaaniset anturit valmistetaan kuten puolijohdekomponentit. Pienikokoiset MEMS-anturit soveltuvat erinomaisesti mekatroniseen suunnitteluun, jossa
anturit, elektroniikka ja mekaniikka integroidaan samaan rakenteeseen.

2.5.3

Teknologisen kehityksen vaikutukset

Tulevaisuudessa hiljaisiksi suunniteltujen alusten vedenalainen akustinen heräte on 15
–25 dB tai jopa 30 dB pienempi kuin valtaosalla nykyisillä aluksilla. Uusimmat alukset
alittanevat nykyisten hiljaisimpien alusten äänenpainetasot 3–10 dB vuosikymmenen
loppupuolella. Tämän kehityksen mahdollistavat kehittyneet mallinnus-, mallikoe- ja
laskentamenetelmät, valmistusteknologian kehitys, aktiivisen äänen- ja värähtelynhallinnan käyttö, alusten ja propulsiolaitteiden hydrodynaaminen kehitys sekä laajamittainen tärinäeristyksen ja äänenvaimennuksen käyttö.
Ilmaäänen herätteiden minimointia ei yleisesti nähdä yhtä tärkeänä ja sen vuoksi herätteiden pienentäminen on hitaampaa. Herätteiden pienentyminen lyhentää passiivisten
järjestelmien havaintoetyäisyyksiä. Tätä kehitystä voidaan osittain hidastaa käyttämällä
entistä suurempia antenniratkaisuja, joskin kustannukset ja järjestelmien käytettävyys
asettavat rajat antennien koolle.
Akustiikan konventionaalinen anturitekniikka on kypsää eikä jyrkkiä muutoksia ole
odotettavissa. Kuituoptisten hydrofonien käyttö yleistyy voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Uusi teknologia parantaa järjestelmien suorituskykyä lähinnä
kanavien lukumäärän kasvun kautta. Uusien sensorijärjestelmien käytettävyys paranee
sensoreiden keveyden ja ympäristönkestävyyden ansiosta.
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Signaalinkäsittelyn laskentatehon kasvu mahdollistaa antennien kanavaluvun lisäämisen
ja näin laskettavien keilojen määrä kasvaa. Paljon laskentatehoa vaativia menetelmiä,
kuten synteettisen apertuurin sonar (SAS), adaptiivinen keilanmuodostus ja sovitetun
kentän laskenta (MFP) sovelletaan tulevaisuuden operatiivisissa järjestelmissä. Valvontajärjestelmien automatisointi etenee asteittain alkaen voimakkaiden maalien automaattisesta ilmaisusta. Heikot maalit ja maalien tunnistaminen jäävät vielä tarkastelujaksolla
pääosin operaattorin vastuulle. Operaattorille tulevan tiedon määrän kasvaessa yleistyvät
järjestelmien käyttöliittymien kehittyneet MMI (Man-Machine Interface) sovellukset,
jotka helpottavat tiedon havainnollistamista ja omaksumista.
Paineantureissa ei ole odotettavissa suuria muutoksia nykyiseen teknologiaan, vaan parannukset tapahtuvat lähinnä anturisignaalin käsittelyssä ja hyväksikäytössä. Puolustusvoimien sovellutuksissa painesensorien merkitys tulee jatkossa kasvamaan. Esimerkiksi
uusissa herätemerimiinoissa ne ovat keskeisessä asemassa maalin määrittämisessä. Uusia
räjähteitä kehitettäessä tehomittausten ja -mittausjärjestelmien tarve korostuu. Tämä
asettaa kasvavia vaatimuksia paineen mittaukselle ääriolosuhteissa.

2.5.4

Akustisten, magneettisten ja sähköisten anturien kehitystrendit

Akustiikan konventionaalinen anturitekniikka on kypsää eikä jyrkkiä muutoksia ole
odotettavissa. Kuituoptisten hydrofonien käyttö yleistyy voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Uusi teknologia parantaa järjestelmien suorituskykyä lähinnä
kanavien lukumäärän kasvun kautta. Uusien sensorijärjestelmien käytettävyys paranee
sensoreiden keveyden ja pienemmän tehonkulutuksen takia.
Akustisissa vedenalaisissa kaikumittaimissa on jo siirrytty ns. ohjelmistototeutukseen.
Järjestelmien antenniyksikkö koostuu hydrofoniryhmistä, joiden signaalit käsitellään
täysin digitaalisesti eli koko järjestelmän toiminnot toteutetaan ohjelmallisesti. Signaalinkäsittelyn laskentatehon kasvu mahdollistaa antennien kanavaluvun lisäämisen
ja näin laskettavien keilojen määrä kasvaa. Paljon laskentatehoa vaativia menetelmiä,
kuten synteettisen apertuurin sonar (SAS), adaptiivinen keilanmuodostus ja sovitetun
kentän laskenta (MFP) sovelletaan tulevaisuuden operatiivisissa järjestelmissä.
Paineantureissa ei ole odotettavissa suuria muutoksia nykyiseen teknologiaan, vaan parannukset tapahtuvat lähinnä anturisignaalin käsittelyssä ja hyväksikäytössä.
Magneettisten anturien merkittävimpiä kehitystrendejä ovat herkkyyden paraneminen ja
anturikoon pieneneminen. Herkimmät anturit perustuvat suprajohtavaan teknologiaan
(SQUID), jossa kehityksen painopiste on korkean lämpötilojen anturien kehittäminen.
Välitavoitteena ovat sensorit, joiden jäähdytys voidaan toteuttaa nestemäisellä typellä
nesteheliumin sijasta. Antureiden kokoa voidaan pienentää esimerkiksi kuituoptisilla
menetelmillä. Optinen kuitu pinnoitetaan materiaalilla, johon muuttuva magnettikenttä aiheuttaa muodonmuutoksia. Optisella kuidulla voidaan toteuttaa integroituja sensorijärjestelmiä, jotka mittaavat akustisia paineenvaihteluja ja magneetti- ja sähkökenttiä.
Konventionaalisen induktiokelan ja ﬂux gate-anturin merkitys säilyy maa- ja merimiiSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

100
nojen keskeisenä sensorina. Molemmissa sovelluksissa tärkeimpinä tavoitteina ovat sensorin koon pienentäminen, pienikohinaisuus ja tehonkulutuksen minimointi. Sensorien kaistanleveydet laajenevat. Sähkökenttäanturien tutkimus- ja kehitystoiminta on
keskittynyt stabiilien anturimateriaalien ympärille. Stabiileja hiilikuituantureita käytetään kasvavassa määrin mittaus- ja koetoiminnassa epästabiilimpien metalli/metallisuola
-antureiden sijasta.

2.6

Sensoritiedon käsittely

2.6.1

Signaalinkäsittely

Signaalilla tarkoitetaan sensoreilta saatavaa mittaustietoa tai havaintosarjaa eli signaali
on ajasta tai paikasta riippuva, informaatiota sisältävä suure. Signaalinkäsittely sisältää
sellaisten menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, joilla erotetaan hyötysignaalin
sisältämä informaatio kohinasta ja muista häiriöistä. Toisaalta signaalinkäsittelyä käytetään signaalin sisältämän informaation muuntamiseksi sensorijärjestelmän kannalta
tehokkaammin hyödynnettävään muotoon. Digitaalisessa signaalin prosessoinnissa
sovelletaan digitaalitekniikkaan perustuvia menetelmiä (lyhyemmin DSP). Merkityksellisiä signaalinkäsittelyn osa-alueita ovat DSP:n rinnalla myös analoginen (jatkuvat
fysikaaliset suureet), erityisesti optinen (vrt. optoelektroniikan komponenttien kehitys)
ja nopean radiotaajuisen signaalinkäsittelyn menetelmät.
Signaalinkäsittelykapasiteetin kasvu parantaa sensorien ja sensorijärjestelmien suorituskykyä, tehokkuutta ja tarkkuutta. Tulevaisuuden älykkäissä sensorijärjestelmissä signaalinkäsittelyä suorittavan laskentajärjestelmän merkitys on yhä oleellisempi. Ilma-, maaja merivalvonnan signaalinkäsittelytarpeet liittyvät myös kohteiden ilmaisun, analyysin
ja luokittelun sekä tunnistamisen automaatioasteen kasvattamiseen digitaalisen taistelukentän monimutkaistuvassa signaaliympäristössä. Autonomisten asejärjestelmien automaattinen maalin tunnistus ja seurannan muodostus perustuvat sensoreilta saatavien
signaalien prosessointiin.
Tarvittavat menetelmät riippuvat sekä signaalin ominaisuuksista että sovelluksen asettamista vaatimuksista. Meneillään olevaa kehitystä ja tulevan kehityksen kannalta
merkittäviä trendejä, alkaen sensorin havaitseman perusaaltomuodon käsittelystä kuvankäsittelymenetelmiin, voidaan tarkastella toisaalta matemaattisten algoritmien eli
käsittelysääntöjen näkökulmasta ja toisaalta taas menetelmien laajamittaiseen käyttöönottoon liittyvän tuotekehitys- ja komponenttiteknologian näkökulmasta. Sensoritietojen yhdistämisen metodiikkaa eli datafuusiota tarkastellaan seuraavassa luvussa.
Tekoäly eli oppimisen, muistin ja assosiaation simulointi tietokoneella vaikuttaa merkittävästi kuvankäsittelyn ja hahmontunnistuksen sovelluksiin sensoritiedon automaattisessa käsittelyssä. Tulevaisuuden sensorit älykkäissä ase- ja valvontajärjestelmissä kykenevät
havaitsemaan ja tunnistamaan osin piilossa olevia kohteita monimutkaisia taustoja vasten. Esimerkkejä matemaattisesta lähestymistavasta tekoälyn kehittämisessä ovat sumea
logiikka sekä neuroverkot, joissa rinnakkaiset laskentaelementit (neuronit) keskinäisine
kytkentöineen muodostavat eräänlaisen mallin biologisesta tiedonkäsittelystä. NeuroSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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verkot mahdollistavat erittäin nopean, massiivisen, signaaliympäristöön mukautuvasti
oppivan laskennan. Lisäksi ne ovat VLSI-piireillä (very large integrated circuits) toteutettuna muita tiedonkäsittelyjärjestelmiä kompaktimpi ratkaisu. Tämän teknologian arvellaan olevan käytettävissä laajamittaiseen tuotekehitykseen vuoteen 2015 mennessä17.
Massiivista laskentaa vaativat signaalinkäsittely- ja tiedonlouhintatekniikat tullaan ottamaan käyttöön tunnistettaessa sähkömagneettisesta spektristä vastustajan järjestelmiä
joustavilla ohjelmistopohjaisilla signaalitiedustelulaitteistoilla (vrt. ohjelmistoradiokonsepti ja aiemmassa luvussa käsitelty tiedonsiirtoteknologioiden kehitys). Näissäkin on
keskeinen kehityksen osa-alue analogisen fysikaalisen maailman ja digitaalisen prosessointijärjestelmän rajapinta, analogia-digitaalimuuntimet (ADC-piirit). ADC-piirien
suorituskyvyn kasvu (näytteenottotaajuus gigahertsien luokkaan, dynaaminen alue 12
bittiä) johtaa tehokkaampien sensorijärjestelmien kautta parantuneeseen tilannetietoisuuteen. DSP-pohjainen signaalianalyysi perustuu usein signaalinkäsittelysovelluksia
varten optimoituun mikroprosessoriluokkaan. Uuden sukupolven DSP-piireissä tulee
olemaan 100 MIPS (million instructions per second) suorituskyky, rinnakkaisprosessointiarkkitehtuuri sekä integroituvuus kompakteihin sensorijärjestelmiin. Sotilaallisen
signaalinkäsittelyn kannalta kehitys merkitsee pienikokoisia, älykkäitä sensoreita (mm.
itsenäiseen maalintunnistukseen kykenevät tutkat, kuvantavat sensorit).
Antenniryhmiin perustuvat lähetin- ja vastaanotinrakenteet tulevat olemaan avainasemassa tulevaisuuden sensorijärjestelmissä. Sotilassovellusten antennijärjestelmistä kehittyy tehokkaita sovittimia sähkömagneettisen säteilyn ja signaaliprosessorien välille.
Älyantennien elementtien oman signaalinkäsittelykapasiteetin avulla sensori sopeutuu
ohjelmallisesti signaaliympäristön vaatimuksiin. Signaalinkäsittelyssä voidaan hyödyntää sekä aika- että paikkariippuvaa ulottuvuutta säteilyn aaltomuodossa (STAP, SpaceTime-Adaptive Processing). Adaptiivisuus ja älyantenniratkaisut sisältävät aivan uusia
toiminnallisuuden ja suorituskyvyn ulottuvuuksia aaltomuotojen käsittelyyn sensoreissa.
Visioissa sensori korvautuu monitoimiantennilla, johon on integroitu tarvittava radiotekniikka ja algoritmit signaalinkäsittelystä dynaamiseen elektroniseen ohjaukseen18.

18

Perspectives for Future Antenna Development for Airborne and Space Borne SAR s.9, W. Keydel, Signal Processing
Advances and Smart Antenna Systems, PvTT 7 2003
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Yhdysvaltalainen Hypres-yritys http://www.hypres.com on tuonut markkinoille ensimmäiset suprajohtavat mikropiirit. Ne käyttävät hyväksi niobiumin erittäin matalassa
lämpötilassa esiintyvää suprajohtavaa tilaa. Suprajohtavia transistoreja voidaan myös
pakata paljon pieneen tilaan ilman ylikuumenemista. Tällainen piiri kuluttaa energiaa
vain tuhannesosan piisirun vaatimasta energiamäärästä ja on sata kertaa nopeampi. Suprajohtavat piiritoteutukset kykenevät toimimaan kymmenien GHz:n taajuuksilla.
Mikrosähkömekaaniset järjestelmät, MEMS-teknologiat, ovat pienikokoisia, kevyitä ja
vähän tehoa kuluttavia ohjelmoitavia mikrosensoreita sisältäviä integroituja järjestelmiä.
Sensoreilta saatavan jalostamattoman raakadatan käsittelyssä MEMS tulee olemaan keino miniaturisoida tekoälytekniikoiden toteutus, yhdistää sensoritietoja ilmaisutodennäköisyyden parantamiseksi ja lisätä sensoreiden liikkuvuutta. Kaikkien järjestelmien osalta laajamittainen tuotekehitys ei ehkä ole käytettävissä vielä vuoteen 2020 mennessä.
Mahdollistavien teknologioiden ja matemaattisten signaalinkäsittelymenetelmien kehittyminen merkitsevät sensorijärjestelmissä suorituskyvyn oleellista parantumista. Signaalikäsittelyn rooli on merkittävä mm. tietämystekniikoiden ja tekoälytyyppisten menetelmien sovelluksissa. Sovelluksista ovat esimerkkeinä ohjelmistoradiolle sukua oleva
ohjelmistotutkan toteutus tai ohjelmistototeutuksena edistyksellisempi ”kognitiivinen”
tutkakonsepti sekä MIMO-tutkan (Multiple-Input-Multiple-Output) konsepti19.
Tietämystekniikoiden soveltamisella pyritään parantamaan järjestelmän suorituskykyä
hyödyntämällä käytettävissä olevaa etukäteistietoa optimaalisen adaptiivisuuden saavuttamiseksi. Tietämyskanta ja päättelysäännöt, joihin nojaudutaan, pohjautuvat tyypillisesti arkistoituun tutkadataan, paikkatietojärjestelmiin (GIS, geographic information
19

IEEE Signal Processing Magazine, teemanumero tietämystekniikoista tutkasovelluksissa, tammikuu 2006: KnowledgeBased Systems for Adaptive Radar
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system), digitaaliseen maastotietoon (DTEM, digital terrain model), taustatietoon ilma/
maa liikenteestä, meteorologiseen dataan, välkekarttoihin yms. DARPAn KASSPERohjelmassa (real time knowledge aided sensor signal processing and expert reasoning) on
demonstroitu em. ajatuksia. Tiekarttojen avulla säädettävä SAR GMTI (SAR-tutkassa
haasteellinen hitaiden maamaalien havaitseminen) on myös toimiva esimerkki.
Ohjelmistoradion vastine tutkamaailmassa on “ohjelmistotutka”, joka sisältää joustavan, ohjelmallisesti toteutetun aaltomuotojen valinnan. Kognitiivinen tutka on edelleen
kehittyneempi konsepti, jossa älykkään signaalinkäsittelyn keinoin toteutuu tutkajärjestelmän ja mittausympäristön vuorovaikutuksesta oppiva systeemi (kognitiivisuus).
Vastaanottimen ja lähettimen välinen takaisinkytkentämekanismi mahdollistaa ”kognitiivisen” älykkyyden. Edellytyksenä on tutkadatan informaatiosisällön säilyttäminen
muistissa oppimista ja adaptoitumista varten. Nykyisissä tutkajärjestelmissä adaptiivisuus rajoittuu lähinnä vastaanottimeen. Kognitiivisessa signaalinkäsittelyketjussa ajatuksena on ulottaa adaptiivisuus myös lähettimeen, mm. valitsemalla lähetteen aaltomuoto ja valaisuaika sekä keilansuuntaus vallitsevan mittaustilanteen ja kiinnostavien
maalien ominaisuuksien mukaan. Lähetin saa nämä tiedot vastaanottimelta edellisten
antennikierrosten perusteella. Lisäksi käytetään muuta tietoa (tietokannat, muiden sensoreiden välittämät tiedot), joista muodostetaan jatkuvaa analyysia mittausympäristöstä
ja tarkennetaan maalien seurantatietoja.
MIMO-tutkajärjestelmissä on suunniteltu käytettävän useita vastaanottimia ja lähettimiä sekä monenlaisia aaltomuotoja samanaikaisesti. Ratkaisu poikkeaa tavanomaisesta
monipaikkatutkasta juuri aaltomuotojen moninaisuuden (diversiteetin) hyödyntämisessä. Toteutuksessa saavutetaan merkittävää parannusta maalien tunnistuksessa, erottelussa ja seurannassa. Samoin käytettyjä aaltomuotoja voidaan optimaalisesti sopeuttaa
havaittuihin radioaaltojen etenemis- ja häiriöolosuhteisiin sekä maalitilanteeseen, koska
tässä signaalinkäsittelymallissa antennin keilakuvion muodon voi valita halutulla tavalla
paremmin kuin perinteisissä antenniryhmissä.

2.6.2

Datafuusio

Datafuusion tehtävänä on yhdistää samaan kohdealueeseen liittyvät tietoaineistot, jolloin eri lähteistä tulevat tiedot vahvistavat toinen toistaan. Tietoaines voi olla monentyyppistä ja se voi olla peräisin hyvin monenlaisista lähteistä. On havaintovälineiden
mittausdataa ja havaintojen pohjalta luotuja malleja. Datafuusion kannalta käyttökelpoista tietoa voi olla myös lehtiartikkeleissa, raporteissa, doktriineissa yms.
Datafuusiota tarvitaan erityisesti silloin, kun ilmaistava tietoaines on hajallaan, kun se
on epätäydellistä ja siinä on häiriötekijöitä. Tällöin seurattavaa kohdetta tai ilmiötä ei
voida havaita luotettavasti yksittäisen mittauksen avulla. Datafuusion avulla voidaan tietyin, jäljempänä selvitetyin edellytyksin, parantaa mm. sensorijärjestelmien ja analyysien
herkkyyttä, tarkkuutta, luotettavuutta, kattavuutta ja häiriönsietoa. Datafuusion avulla
voidaan myös nähdä ilmiöitä ja tapahtumia, joita muuten ei havaita. Datafuusion käytön motiivina on myös tiedon analysoinnin nopeuttaminen ja ihmisten vapauttaminen
rutiinitehtävistä.
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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Datafuusion sotilassovelluksina mainittakoon sensoriverkko, jossa tilannekuvaa muodostetaan yhdistämällä useilta sensoreilta saatavaa havaintodataa. Tällaisen järjestelmällä
on lukuisia etuja verrattuna yksittäisiin sensoreihin. Valvontapeitto on kattavampi, koska sensorit täydentävät toisiaan. Samasta syystä järjestelmän häirintä on vaikeaa, koska häirinnän on vaikutettava kaikkiin alueen sensoreihin. Maalien tunnistaminen on
luotettavampaa varsinkin, jos sensoriverkossa on erityyppisiä sensoreita, jolloin maalin
ominaisuuksista saadaan tietoa laajalla spektrillä.
Korkeammalla päättelyn tasolla datafuusiota voidaan käyttää tilannetietoisuuden luomisessa ja ylläpidossa. Sen avulla voidaan jäsentää tilannekuvaa etsimällä sen osatekijöiden keskinäisiä vaikutussuhteita. Datafuusiojärjestelmä voi antaa mm. uhkavaroituksia,
ennusteita tilanteiden kehittymisestä ja se voi valvoa sensoriverkon suorituskykyä. Tilannetietoisuuden muodostamisessa on ihmisen ja koneen rajapinta tärkeässä roolissa.
Monimutkainen tilannekuva, johtopäätökset ja tiedot on pystyttävä esittämään selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Järjestelmäoperaattorin on myös pystyttävä valvomaan
datafuusion toimintaa ja taustatietoja on pystyttävä päivittämään.
Datafuusion teoreettinen tausta on peräisin tieto- ja päättelyteorioista, jotka on saatettu algoritmin muotoon. Datafuusiossa tutkitaan tietoaineksen rakenteita ja sen osasten
välisiä suhteita, kuten riippuvuutta ja samankaltaisuutta. Käytettävä päättelymenetelmä
riippuu tietoaineksesta ja siitä, mitä haetaan.
Kun etsitään uutta tietoa, esitetään hypoteesi, jota testataan tietoainekseen. Jos teoriasta
johdetut ennustukset pitävät paikkansa, teoria saa vahvistusta. Tällaista päättelyä kutsutaan hypoteettis-deduktiiviseksi. Voidaan esimerkiksi yrittää löytää sensorien tuottamasta havaintodatasta viitteitä uudesta hävittäjätyypistä.
Jos havaintoaineksesta etsitään tunnettuja maaleja, käytetään deduktiivista päättelyä.
Siinä lähdetään tunnetuista tosiasioista, säännöistä, malleista ja lainalaisuuksista ja päädytään niiden pohjalta johtopäätöksiin. Deduktion ongelma on, ettei kaikkia päättelyyn
vaikuttavia tosiasioita välttämättä tunneta.
Jos halutaan vahvistaa ja täydentää malleja, käytetään induktiivista päättelyä, jossa havainnoista muodostetaan yleistäviä malleja ja sääntöjä. Päättelyn luotettavuuden edellytyksenä on se, että samasta tapahtumasta saadaan riittävästi vääristymättömiä havaintoja. Tilastollinen päättely on tyypillinen esimerkki induktiivisesta päättelystä.
Koska datafuusio käsitteenä sisältää monentasoisen informaation käsittelyä, on luotu
datafuusion JDL-referenssimalli. [FUSION 2004]. Se selkeyttää datafuusion käsitteistöä jakamalla tarkasteltavasta ilmiöstä saatavan informaation eri abstraktiotasoille.
• Taso 0, signaalin tarkastelu, jossa käsitellään sensoreiden tuottamaa signaalia hyvin
fyysisellä tasolla. Tästä esimerkkinä ”track before detect”-menetelmä, jossa sensoreilta saatavaa raakadataa analysoidaan ennen kuin on tehty päästöstä kohteen olemassaolosta.
• Taso 1, kohteen tarkastelu, jossa muodostetaan käsitys kohteen olemassaolosta ja sen
tilasta. Tällainen tilanne on esimerkiksi lentokoneen sijainnin ja liiketilan määrittäminen.
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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• Taso 2, tilanteen tarkastelu, jossa tarkastellaan kohteiden välisiä suhteita ja pyritään
hahmottamaan useamman kohteen muodostamia ryhmiä. Esimerkiksi tiettyjen tunnusomaisten piirteiden perusteella kohteista voidaan muodostaa joukkoyksikkö.
• Taso 3, vaikutusten tarkastelu, jossa tarkastellaan kohteiden ja niiden muodostelmien aikomuksia ja vaikutuksia tilanteen kehittymiselle. Tarkastelun tuloksena voi olla
esimerkiksi arvio pommikoneiden todennäköisimmästä kohteesta.
• Taso 4, prosessien tarkastelu, jossa hallitaan omia resursseja. Tarkoituksena on löytää mahdollisimman tehokas tapa pyrkiä päämäärään. Tämän tason sovellus voi olla
esimerkiksi operaatioanalyysi, jossa haetaan operaation joukkojen optimaalista käyttöä.
Kaikissa datafuusio-ongelmissa on kolme työvaihetta: tietojen saattaminen vertailukelpoisiksi, assosiaatio ja kohteen arviointi [FUSION 2004]. Tietojen saattaminen vertailukelpoisiksi ja yhteismitallisiksi tarkoittaa mm. yhteistä koordinaatistoa, kellojen,
mittayksiköiden muuntamista ja mittausten kalibrointia. Assosiaatio tarkoittaa samaa
asiaa kuvaavien tietojen liittämistä toisiinsa. Kahdesta ensimmäisestä tehtävästä on helpointa suoriutua silloin, kun kaikki sensorit – tai yleisemmin tietolähteet – ovat samanlaisia ja samanarvoisia. Esimerkkinä mainittakoon tutkahavaintojen yhdistäminen.
Jos tietoaines on laadultaan hajanaista, epäyhtenäistä ja epämääräistä, on datafuusion
toteuttaminen vaikeaa. Esimerkkinä tästä on kuvan ja äänen tai tutka- ja aistihavaintojen yhdistettävänä tietoaines. Kun kaksi ensimmäistä työvaihetta on tehty, voidaan
siirtyä kolmanteen vaiheeseen. Siinä arvioidaan kohteen nykyinen tila ja ennustetaan
sen tuleva käyttäytyminen.
Vaikka datafuusiolla voidaan ratkaista monia ongelmia, niin silläkin on rajoituksensa.
Ei ole mielekästä olettaa, että olisi olemassa yleispätevä datafuusiototeutus, joka jäsentää
ja analysoi kaiken sinne syötetyn tiedon järkevällä tavalla. Datafuusiolle on annettava
rajattu tehtävä, kysymys, johon halutaan vastaus. Mitä paremmin ongelma pystytään rajaamaan, sitä helpompi on datafuusion totuttaminen. Tämän lisäksi tarvitaan tietämystä
kohteen, ympäristön ja sitä tarkkailevien sensorien ja tietolähteiden ominaisuuksista.
Tästä seuraan, että varsinkin korkean tason päättelyn toteuttaminen on vaikeaa, koska
tietomassat ovat suuria, relevanttia tietoa on vähän, ratkaisuvaihtoehtoja on useita ja
tilanteet ovat ainutkertaisia.
Datafuusion toteuttamista vaikeuttaa reaalimaailman monimuotoisuus ja siitä tehtyjen
mallien likimääräisyys. Joidenkin tapahtumien ainutkertaisuudesta johtuen havaintotietoa on riittämättömästi luotettavaa päättelyä ja tunnistamista varten. Tiedon epävarmuuden hallinta sekä datafuusiossa käytettyjen menetelmien vertailu on myös vaikeaa.
Datafuusio voi epäonnistua, jos jossakin aikaisemmin kuvatussa datafuusion osatehtävässä epäonnistutaan. Tämän takia datafuusiojärjestelmän tulosten laatua on tarkkailtava. Tulokset eivät saa heittelehtiä ja niiden täytyy vastata todellisuutta. Tarvittaessa on
hankittava lisää informaatiota, esim. sensoreille lähetettävien palvelupyyntöjen muodossa. Tiedonlähteiden epävarmuutta on myös pystyttävä hallitsemaan. Tarvittaessa on
datafuusion perusteita ja malleja pystyttävä muuttamaan.
On myös tiedostettava, että päättelytehtävien ratkaisut eivät ole aina yksiselitteisiä tai ne
eivät yksinkertaisesti ratkea ollenkaan. Osa ongelmista on sellaisia, jotka voidaan ratkaisSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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ta tietokoneella mutta siihen kuluisi aikaa niin kauan, että ratkaisu olisi käyttökelvoton
[COMP]. Näistä jälkimmäisin tilanne on yleinen ja siksi täydellisen ratkaisun sijaan on
usein tyydyttävä parhaaseen käytettävissä olevaan selitykseen.
Tulevaisuudessa datafuusion merkitys vain kasvaa, sillä sen avulla voidaan parantaa
järjestelmien suorituskykyä ja luotettavuutta. Datafuusion laajempi soveltaminen edellyttää, että sitä tutkitaan, sitä sovelletaan ja kokemuksista opitaan. On opittava hallitsemaan edellä kuvattuja ongelmia ja ylipäätään on opittava paremmin ymmärtämään
todellisuutta ja sen prosesseja. Odotettavissa laskentanopeuden kasvu, mallinnuksen ja
algoritmien kehittyminen tekee mahdolliseksi ratkaista yhä monimutkaisempia ongelmia.
[FUSION 2004]: James Llinas, Christopher Bowman, Galina Rogova, Alan Steinberg,
Ed Waltz and Frank White, Revisiting the JDL Data Fusion Model II, FUSION 2004,
Tukholma, http://www.fusion2004.foi.se/papers/IF04-1218.pdf.
[COMP] http://plato.stanford.edu/entries/computability/

2.7

Merkittävät kehitystrendit ja johtopäätökset

Edellä on tarkasteltu eri sensoreita ja niiden ennustettavissa olevaa kehitystä. Tarkastelujaksolla ennakoitavasta kehityksestä voidaan koota myös yleisesti sensoreita ja sensorijärjestelmiä koskevia johtopäätöksiä ja analysoida niiden mahdollisia vaikutuksia
sotilassovellusten kannalta. Erityisesti verkottuminen ja verkkokeskeisyys, adaptiivisuus
ja ohjelmistototeutukset sekä digitalisointi ovat läpäiseviä trendejä kaikilla sensoritekniikan osa-alueilla.
Datafuusiojärjestelmien hajautus verkkoon merkitsee toisaalta taistelunkestävämpiä järjestelmiä, toisaalta uusia haasteita algoritmien suunnittelulle. Hajautetussa prosessoinnissa siirretään tyypillisesti jalostetumpaa tietoa raakadatan sijaan ja laskennan kuormaa
jaetaan useamman prosessorin kesken. Merkittäviäkin ilmiöitä, jotka keskitetyssä laskennassa saataisiin esille, voi jäädä havaitsematta. Fuusiojärjestelmien entistä suuremmat
adaptiivisuusvaatimukset nousevat esiin muuttuneiden uhkakuvien myötä. Tulevaisuudessa fuusiojärjestelmien on kyettävä sopeutumaan eri tilanteisiin samassa ongelmakentässä (skaalautuvuus ja adaptiivisuus) sekä olemaan laajennettavissa eri sovellusalueille.
[FUSION 2007: James Llinas].
Kriittisten komponenttien kehitys mahdollistaa sensorisovellusten ulottamisen uusille aallonpituusalueille (esim. millimetriaaltoalue tutkakäytössä, terahertsiteknologia).
Ohjelmistollinen toteutus (esim. kognitiivinen tutka) lisää oleellisesti adaptiivisuutta.
Sensoriratkaisujen skaalautuvuus ja modulaarisuus lisääntyy ohjelmistollisten komponenttien myötä. Verkkokeskeisyys ja verkottumisen uudet konseptit tuovat uuden ulottuvuuden tilannetietoisuuden ja toisen sukupolven ITVJ-järjestelmien kehittämiseen.
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Nanoteknologian jatkuva ja voimakas kehitys tarkastelujaksolla johtaa mikrosähkömekaanisten laitteiden (MEMS) laajamittaiseen käyttöön siviilijärjestelmissä, jolloin esim.
tiedustelu-, valvonta- ja maalinosoitussensoreissakin tullaan ottamaan käyttöön tätä
halpenevaa tekniikkaa. Komponenttikehitys yleensäkin tukee entistä suurempaa integroituvuutta ja sensoriratkaisut miniaturisoituvat. Sensorien koko ja tehon kulutus pienenevät ja kevyempinä ne mahdollistavat liikkuvat järjestelmät (mm. tutkat/ESM) sekä
miehittämättömien alustojen monipuoliset hyötykuormat.
Komponenttiteknologian kehitykseen liittyvä laskentatehon kasvu entistä kompaktimmin toteutettuna luo edellytykset sensorisignaalien monimutkaisempaan ja tarkempaan
analyysiin. Matemaattisten signaalin- ja kuvankäsittelymenetelmien ja tiedon analysoinnin tekniikoiden kehitys voidaan tällöin täysimittaisesti hyödyntää. Sensoritasolla päästään mm. autonomisiin, itsenäiseen kohteen tunnistukseen pystyviin laitteisiin. Sensoreilta kerättyjen datamassojen analysointi reaaliaikaisesti tulee entistä joustavammaksi,
tehokkaammaksi ja tarkemmaksi.
Tietämystekniikat ja tiedonlouhinta tulevat käyttöön yhdistettäessä sensoriraakadataan
muuta tietoa, kuten eri lähteistä kerättyä tiedustelutietoa, digitaalisia paikkatietoaineistoja, sääolosuhdetietoa yms. Tutkatiedon käsittelyssä tutkitaan perinteisen signaalinkäsittelyn ja tietämystekniikoiden yhdistämistä suorituskyvyn parantamiseksi. Laskentalaitteistot kehittyvät yhä joustavammin ohjelmoitaviksi, samoin ohjelmointimetodiikat
tuotteistuvat. Ohjelmistopohjaiset ratkaisut sopeutuvat joustavasti signaaliympäristöönsä. Radiotaajuisten sensoreiden alueella automaattiset signaalianalyysilaitteistot ja monitoimitutkat kehittyvät edelleen.
Tiedonsiirtoteknologioiden kehitys johtaa tarkastelujaksolla itsenäisten pienten, halpojen sensorien verkottumiseen uusilla tavoilla (mm. langattomat ad-hoc sensoriverkot).
Sensori- ja datafuusiossa voidaan ottaa käyttöön uudenlaista joustavuutta ja toiminnallisuutta esimerkiksi sensorien automaattiseen ohjaukseen eri sensoreilta kootun tilannetiedon perusteella. Kehitystrendit langattoman tiedonsiirron ja robotiikan sensoriratkaisujen alueilla tulevat tukemaan miehittämättömien sensorijärjestelmien käyttöönottoa
sotilassovelluksissa (vrt. tiedustelulennokit, UAV jne.).
Älykkyys eli ohjelmallisesti toteutettava adaptiivisuus lisääntyy elektronisesti ohjattavissa
antenniryhmissä. Rajapinta antennin ja sensorin välillä tulee häviämään. Tulevaisuuden
konseptina on monitoimiantenni, elektroninen säteilevä apertuuri, joka toiminnallisesti
korvaa tutkan ja elektronisen sodankäynnin sensorit sekä tarvittavan tietoliikennealustan.
Yksittäisen sensorin laaja-alaisuus kasvaa. Monialasensoreissa (MDSS, Multi-Domain
Smart Sensor) on samaan laitteeseen yhdistetty silmälle turvallinen aktiivinen lasertutka ja visuaalinen sekä monikaistainen lämpökuva. Vuoteen 2020 mennessä oletetaan
monialasensoreiden seuraavien sukupolvien käyttävän millimetriaaltoalueen, näkyvän
valon, keski- ja kaukoinfrapuna-alueen havainnointia sekä kuvaavaa lasertutkaa maalien
muotojen ja liikkeiden ilmaisuun ja luokitteluun älykkäästi yhdellä mikroprosessorilla.
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Sotilassovelluksissa on sensorijärjestelmien ylivoimaisuudella saavutettavissa valtava etu.
Sensoreiden suorituskykyä parantavaa kehitystä tapahtuu moninaisten häiriönpoistotekniikoiden, automaattisten tiedonhallintamenetelmien, automaattisen päätöksenteon
tuen, eri informaatiolähteistä ja aallonpituusalueilta saadun aineiston yhdistämisen sekä
tietoverkkoteknologioiden alueilla. Tästä johtopäätöksenä voidaan todeta sensoreiden ja
varsinkin sensorijärjestelmien kehittyvän kiihtyvään tahtiin tarkastelujaksolla.
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3.

ENERGIAN TUOTTO, SIIRTO JA
VARASTOINTI

Professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu

3.1

Johdanto

Sodankäynnin teknistyminen ja globalisoituminen lisäävät energian tarvetta ja sen
strategista merkitystä. Liikkuvat ja motorisoidut taistelujoukot edellyttävät toimivaa ja
jatkuvaa polttoainehuoltoa. Taistelukentän digitalisoituminen ja kannettavat elektroniset laitteet lisäävät vastaavasti sähköenergian käyttöä, jota ilman korkean teknologian
täysimääräinen hyödyntäminen ei onnistu. Tulevaisuuden uusissa asejärjestelmissä, esimerkiksi laseraseissa tai sähkömagneettisissa aseissa, käytetään sähköenergiaa voimanlähteenä. Energian saannin monipuolinen varmistaminen on siten perustana sotilasoperaatioiden menestyksekkäälle läpiviennille.
Sodankäynnin energian tarve voidaan karkeasti ottaen jakaa kolmeen sovellusalueeseen:
stationääriset (kiinteä), mobiilit (liikkuva) ja kannettavat sovellukset. Energian tarve
tyydytetään lähtökohtaisesti nestemäisillä polttoaineilla ja sähköenergialla. Bioenergiaa
(puu) käytetään lämpöenergian tuottamiseen.
Nestemäiset polttoaineet (esimerkiksi diesel, bensiini, lentopetroli, synteettiset polttoaineet) kytkeytyvät keskeisesti ajoneuvo-, merialus-, ja ilma-aluskäyttöön, mutta välillisesti myös sähkön tuottamiseen, koska polttoaineista voidaan tehdä sähköä esimerkiksi
moottori-generaattori yhdistelmillä ja tulevaisuudessa suoraan polttokennoilla.
Sähköenergian tuottaminen ja varastointi liittyvät mm. kommunikaatio-, navigointija taistelujohtojärjestelmiin, valvontaan ja erilaisiin asejärjestelmiin. Suuri sähkön tarve
tyydytetään polttomoottori- tai dieselgeneraattoreilla tai jos kyseessä on kiinteä laite
myös sähköverkon kautta. Pienemmissä ja liikkuvissa sovelluksissa tulevat kyseeseen erilaiset ja erikokoiset patterit ja akut. Sukellusvenekäytössä löytyy myös Stirling-koneita
ja polttokennoja sähkön tuottamiseksi. Termosähköiset generaattorit ja aurinkokennot
edustavat sähkön tuottoa erikoissovelluksissa.
Tämä selvitys rajoittuu lähinnä sähköenergian tuotanto- ja varastointimahdollisuuksiin
tulevaisuuden taistelukentällä. Erilaiset tulevaisuuden sähköenergian tuotanto- ja varastointimahdollisuudet taistelusovelluksissa esitellään. Mahdollisuuksia heijastetaan myös
sähköenergian tarpeen suhteen erityisesti seuraaviin sovelluksiin:
– yksittäisen taistelijan varustukseen kuuluvien laitteiden, kuten radio-, paikannus- ja
pimeänäkölaitteiden sähkön tarve (sähköenergian pienkäyttö);
– sähköenergiaan perustuvat asejärjestelmät, kuten suurteholaser, sähkömagneettiset ja
HPM (High Pulsed Microwave) tyyppiset aseet, mahdollisesti taisteluajoneuvoissa
(sähköenergian suurkäyttö).
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Sähköenergian suhteellinen merkitys taistelukentällä liikkuvissa tai kannettavissa sovelluksissa (taistelija, asejärjestelmä, ajoneuvo) tulee kasvamaan tulevaisuudessa korkean
teknologian etujen kautta, mutta taistelukentän sähköenergian tuotanto- ja varastointiteknologioihin liittyy myös merkittäviä kehitystarpeita. Mm. Yhdysvaltain armeijan Irakin operaatioissa vuonna 2003 taisteluolosuhteisiin suunniteltujen 24 tunnin paristojen
ja akkujen saatavuus osoittautui pullonkaulaksi ja taistelutilanteissa jouduttiin tukeutumaan jopa harjoitusakkuihin, joita oli ladattava 4 tunnin välein. Irakissa ja Afganistanissa painavat ja kalliit sotilasparistot ja -akut hidastavat selvästi sotatoimia. Esimerkiksi
parin kolmen päivän operaatioissa, jossa keskimääräinen tehontarve on 20 W, tarvitaan
8–12 kg akkuja sotilasta kohti. Käytännössä osa sotilaista kantaa näitä. Akkujen ja paristojen logistiikka on usein pullokaula – lisäksi hyvin vaihtelevat toimintaolosuhteet
heikentävät niiden toimintaa.
Edellisten kokemusten perusteella Yhdysvaltain armeija on arvioinut uudelleen sähköenergian tuotantoa ja varastointia taisteluolosuhteisissa käsittäen mm. ladattavat akut ja
paristot sekä vaihtoehtoisia teholähteitä kuten aurinko- ja polttokennot. Yhdysvaltain
armeijan tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä tehostaa taistelukentällä tarvittavan
polttoaineen ja energian määrää jopa 75 %:lla uuden teknologian kautta.

3.2

Energialähde- ja energiateknologiatrendit

Sodankäynnin perusenergialähde on öljy, josta jalostetaan erityyppisiä nestemäisiä polttoaineita liikkuviin sovelluksiin. Öljystä tuotetaan sähkökonversiolaitteilla (turbiini tai
moottori ja generaattori) myös sodankäynnissä tarvittava sähköenergia. Öljyn varmuusvarastoinnin kautta on varattu tietty polttoainemäärä kriisitilanteisiin ml. armeijan tarpeet. Ajallisesti pitkissä tai maantieteellisesti kaukaisissa sotilasoperaatioissa polttoainehuolto on kriittinen tekijä.
Maailman kaikesta energiasta on vajaat 40 % öljyä. 98 % liikenteestä kulkee öljyn varassa. Seuraavien parin kymmenen vuoden aikana öljy tulee säilymään pääpolttoaineena,
mutta öljytuotteiden tarjonta ei enää välttämättä riitä tyydyttämään kasvavaa kysyntää
erityisesti Aasian talouskasvusta johtuen. Tämä voi johtaa markkinahäiriöihin ja öljyn
hinnan kallistumiseen. Öljyn tuotannon painopiste tulee siirtymään geopoliittisesti
herkemmille alueille (mm. Venäjä, Lähi-itä, Kaspianmeren alue). EU:n ja Yhdysvaltain
omat öljyvarat putoavat vauhdilla kymmenen vuoden sisällä. Energian strateginen merkitys huomioon ottaen siihen liittyvät paikalliset konﬂiktit ja poliittiset kiistat lisääntynevät lähitulevaisuudessa.
Öljyn hintaan ja saatavuuteen liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Näillä on tuskin suurta
vaikutusta taistelujoukkojen polttoaineiden saatavuuteen, koska kriisitilanteessa öljy on
priorisoitu juuri näille, mutta kehitys jouduttaa uusien polttoaineiden ja tehokkaampien energiateknologioiden kehittämistä, joilla on myös sotilaallisia sovelluksia. Suomessa
öljyn kulutus on runsas 8 milj. tonnia vuodessa ja varastoitu määrä vastaa IEA-sopimusten mukaisesti vähintään kolmen kuukauden kulutusta. Öljyn hinnan kallistuminen
vaikuttaa suoraan puolustusvoimien rauhanajan toimintaan ja sen laajuuteen.
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Biopohjaiset polttoaineet, lähinnä bioetanoli ja biodiesel, tulevat EU:n polttoainedirektiivin mukaisesti korvaamaan vuonna 2020 10 % kaikesta liikenneöljystä. Biopolttoaineita voidaan valmistaa kotimaassa erilaisista lähteistä. Vety polttokennoautojen yhteydessä on myös tulossa esille, mutta tällä on relevanssia vasta parin kymmenen vuoden
jälkeen. Vetyä voidaan valmistaa kaikista hiilivedyistä höyryreformoinnilla ja sähkön
avulla elektrolyyttisesti vedestä.
Öljykysymys vauhdittaa myös polttoaineen käytön tehostamista mm. tehokkaampia
moottoreita ja hybridiautoja – myös sotilasajoneuvopuolella. Näillä molemmilla on
positiivinen vaikutus sähköenergiaan: edellinen tehostaa polttoaineen käyttöä ja jälkimmäinen tuo mukanaan tehokkaampia ja parempia sähköakkuja. Polttokennojen
kehittäminen autoihin on osa tehostamiskehitystä, koska polttokennon hyötysuhde on
2–3-kertainen diesel- tai bensiinimoottoriin verrattuna.
Sähkön suhteellinen osuus kaikesta loppuenergiasta on 20 % ja sen osuus tulee kasvamaan 30%:iin vuoteen 2020 mennessä. Sähkömarkkinoiden vapautuminen kilpailulle
ja uusien teknologioiden kehittyminen ovat tuoneet esille pienempiä paikallisia hajautettuja sähköntuotantomuotoja (esimerkiksi tuulivoima, biosähkö, dieselvoimala, aurinkosähkö) keskitettyjen ratkaisujen rinnalle ja näiden suhteellinen osuus tullee kasvamaan
vuoteen 2020. Polttokennot ovat myös lupaava teknologia piensähkön tuottamiseen.
Suuret keskitetyt ydin- ja hiilivoimalat varastoivat polttoainetta useamman vuoden
tarpeeseen. Vesivoimalat tuottavat noin 15% kaikesta sähköstä Suomessa ja pystyvät
kriisitilanteessa tuottamaan sähköä, mutta ovat helposti haavoittuvia kohteita. Pienet
hajautetut sähkövoimalat (100–10.000 kW) ovat kriisitilanteissa mahdollisia paikallisia
sähköntuotantolähteitä – näiden määrä maassamme tulee kasvamaan tulevina vuosina.
Kolmas tärkeä energiatrendi on energian tuotannon hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen kasvihuoneilmiön rajoittamiseksi. YK:n ilmastomuutossopimuksen ensimmäinen
vaihe vuoteen 2008–2012 (Kyoto-sopimus) vähentää EU:ssa hiilidioksidipäästöjä 8 %,
EU:n päätökset edellyttävät -20% vuoteen 2020, mutta vuoteen 2050–60 mennessä
tulisi päästöjä vähentää 60–80 %. Tämä merkitsee käytännössä fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili, maakaasu) käytön vähentämistä samassa suhteessa. Jos tämä kehitys
toteutuu, merkitsee se uusien ja uusiutuvien energialähteiden laajamittaista hyödyntämistä, myös sähkön tuotannossa. Nämä ratkaisut ovat yleensä paikalliseen energiantuotantoon sidottuja (esim. bioenergia tai tuulivoima), hajautettuja, modulaarisia ja saatavuudeltaan vaihtelevia (esim. aurinko tai tuuli). Energian varastointiteknologiat tulevat
näiden yhteydessä esille saannin vaihtelevuudesta johtuen.
Euroopan Unioni on hyvin riippuvainen tuontipolttoaineista. Energiaomavaraisuus
tulee laskemaan parin kymmenen vuoden aikana nykyisestä 50%:sta 30%:iin. Energiaturvallisuus ja ilmastomuutoksen torjunta ovat EU:n energiapolitiikan keskeisiä
energiakysymyksiä. EU:n energiapoliittiset tavoitteet vuodelta 2007 ja 2008 pyrkivät
vuoteen 2010 vähentämään päästöjä 20%, tehostamaan energian käyttöä 20%, lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä 20%:iin kaikesta energiasta ja lisäksi nostamaan biopolttonesteiden osuuden 10%:iin polttoaineissa.
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Edellä mainittujen suurten energiakysymysten (öljy, sähkömarkkinat, päästöt/ilmasto)
rinnalla on itse energiateknologia kehittymässä ja erityisesti uudet materiaalit ja nanoteknologia avaavat uusia näkymiä. Pääosassa hajautettuja pienimuotoisia sähköntuotanto- tai varastointiteknologioita uudet materiaalit, esimerkiksi polymeerit, nanorakenteet,
katalyytit, yms. ovat avainasemassa. Materiaalien kehittyminen edesauttaa teknologisia
ratkaisuja. Runsaassa kymmenessä vuodessa poltto- ja aurinkokennot, superakut, vetyvarastot voisivat olla kaupallisesti kilpailukykyisiä. Nanoteknologia avaa huikeita mahdollisuuksia erilaisten sovellusten miniatyyrisointiin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin.
Näillä on suora soveltamisyhteys sotilaallisiin sovelluksiin.

3.3

Nykyiset ja lähiajan ratkaisumallit taistelukentän sähkön huollolle

Sähköenergian perusratkaisut sotilaskäytössä tällä hetkellä ovat verkkosähkö (voimalaitos), oma polttoainepohjainen aggregaatti (diesel- tai bensamoottori sähkögeneraattoriin yhdistettynä) ja piensovelluksissa ladattavat akut ja kertakäyttöpatterit. Näistä kaksi
ensimmäistä sopivat kiinteisiin sovelluksiin, aggregaatit myös liikkuviin. Pienaggregaatti
ja akut ovat liikkuvia/kannettavia sovelluksia varten.

3.3.1

Aggregaatit (Gensets)

Dieselgeneraattorilla päästään varsin hyvään hyötysuhteeseen (30–35%). Tehoalue on
muutamasta kW:sta jopa 10.000 kW:iin. Bensa-aggregaatit toimivat 0,5 kW:stä muutamaan sataan kW:hen, hyötysuhde on 20–30%. Aggregaatit edellyttävät säännöllistä
huoltoa. Aggregaattien hinta on 100–300 €/kW koosta riippuen. Aggregaatti voi olla
integroitu ajoneuvoon tai erillinen yksikkö. Aggregaatin tehotiheys on noin 40–60W/
kg tehotiheyden parantuessa koon kasvaessa.
Aggregaatin polttoaineena voisi myös olla puu, jolloin kiinteä puuaines ensin kaasutetaan kaasutinyksikössä ja sitten johdetaan moottoriin. Puuaggregaatin teho on muutamasta kW:sta 10 kW:iin ja se on erillinen vedettävä peräajoneuvoyksikkö. Polttoaineen
muuntohyötysuhde sähköksi on heikompi eli noin 15–20% ja paino/teho-suhde n 2–3kertainen dieseliin verrattuna. Aggregaatissa voidaan käyttää myös biokaasua (metaanin
ja hiilidioksidin sekoitus). Bioaggregaatteja on käytössä mm. Venäjän armeijalla.
Polttoaine-aggregaattien hinta/laatu-suhde on edullinen, teknologia on koeteltua ja siten se on edelleen vahva perusteknologia sähköenergian tuottamiseksi sotilaskäytössä
useassa sovelluksessa vuonna 2020.

3.3.2

Sähkökemialliset kennot

Paristo tai akku muuntaa aktiivisen materiaalin kemiallisen energian suoraan sähköenergiaksi sähkökemiallisten hapetus-pelkistysreaktioiden kautta. Se koostuu useasta yksikkökennosta, joita sarjaan kytkemällä nostetaan jännitettä ja rinnan kytkemällä lisätään
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virtaa. Perusrakenne on esitetty kuvassa 1. Anodi toimii ”polttoaineena”, katodi hapettajana ja elektrolyytti ionijohteena. Anodi- ja katodimateriaalien valinnassa pyritään
keveyteen, korkeaan jännitteeseen ja kapasiteettiin sekä alhaiseen hintaan ja helppoon
valmistettavuuteen. Yleensä akussa tai paristossa anodi on metalli ja katodi metallioksidi
tai ilma. Litiumin teoreettinen Ah-kapasiteetti on korkea (3,86 Ah/g), josta syystä sitä
käytetään yleisesti sekä akuissa ja paristoissa. Tästä syystä se on myös tulevaisuuden sähkökemiallisissa kennoissa tärkeä. Polttokennon periaate on samanlainen, mutta anodi ja
katodi ovat kaasumaiset (esim. vety 26,59 Ah/g ja ilma/happi 3,35 Ah/g).

ELEKTRONIT
SËHKÚ

IONIT

KATODI

ANODI

KUORMA

ELEKTROLYYTTI

Kuva 1.

Sähkökemiallisen kennon periaate.

Sähkökemialliset kennot määritellään seuraavasti:
– primäärikennot eli paristot ovat kertakäyttöisiä sähkökemiallisia kennoja, joita ei voi
ladata. Paristot ovat joko kuiva- tai märkäparistoja elektrolyytin mukaan. Näiden
etuna on hyvä säilyvyys, korkeahko kapasiteetti, alhainen itsepurkautuminen, suhteellisen edullisia.
– sekundäärikennot eli akut voidaan ladata uudelleen käytön jälkeen. Akkujen ominaiskapasiteetti on alhaisempi ja itsepurkautuminen nopeampaa kuin paristoilla.
– polttokennot on primääripariston tapainen sähkökemiallinen kenno, jossa reaktantit
syötetään kennon elektrodeille. Kenno tuottaa sähköä niin kauan kuin polttoainetta
ja hapetinta syötetään ja kennon komponentit pysyvät kunnossa.

3.3.3

Primäärikennot eli paristot

Primäärikennoja on olemassa useita eri tyyppejä. Sotilassovelluksiin on kehitetty erityisesti litiumpohjaisia paristoja, joiden kapasiteetti on selvästi parempi kuin siviiliSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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paristoilla. Li/SOCl2 ja Li/SO2 edustavat vanhempaa teknologiaa ja Li/MnO2 uusinta
kehitystä. Litium kertakäyttöparisto (primääriparisto) on noin 5 kertaa tehokkaampi
kuin tavallinen 9 V alkaliparisto ja 10-kertaa kuin C-Zn paristo. Li/MnO2 on 2-kertaa
tehokkaampi kuin nykyisin laajasti käytössä oleva Li/SO2. Tyypillinen toiminta-alue on
0,5–20 Ah ja 6–30 V,-40–+95 oC, kapasiteetti on yli 200 Wh/kg. Paristo on turvallinen
ja säilytysaika on 10 vuotta. Pariston geometria on joustava. Litium-mangaaniparisto on
käytössä USA:n Land Warrior seuraavan sukupolven yksittäisen taistelijan kommunikaatio- ja asejärjestelmässä kuin myös AN/AVS-9 pimeänäkölaitteissa. Se tullee korvaamaan jatkossa vanhemman Li/SO2 teknologian.
Tehokkain primääriparisto on metalli-ilma-paristo. Nämä perustuvat metallisen anodin ja kaasumaisen (ilma) katodin käyttöön, elektrolyytti on nestemäinen KOH geeli.
Ilmakatodi mahdollistaa hyvä tehotiheyden ja käytetyn metallin Ah-kapasiteetti asettaa
sähkön varastointikapasiteetin ylärajan. Metalli-ilma-paristot ovat teoriassa ladattavia,
jos elektrolyytti kierrätetään ja anodilevy vaihdetaan – käytännössä tämä on hankalaa,
jolloin akkua käytetään paristona. Esimerkiksi alumiini-ilma-akun teoreettinen kapasiteetti on 8.1 kWh/kg ja Zn-ilman 1.3 kWh/kg1. Näitä molempia on kehitetty Japanissa ja Pohjois-Amerikassa prototyyppiasteelle. USA:ssa on sotilaskäyttöön kehitetty
Zn-ilma-paristo, jonka käytännön kapasiteetti on 350–400 Wh/kg tai 240 Wh/l, toimintajännite 12/24 V ja lämpötila-alue -20...+60 oC. Paristot ovat planaarisia, voidaan
muotoilla erilaisiin kokoihin ja ne sopivat mm. UAV ja MAV käyttöön. Zn-ilma-paristolla varustettu 150 g:n MAV:n toimintasäde on 30 min2. Alumiini-ilma-akkuja on
rakennettu Kanadassa mm. hätävalaistusjärjestelmiin. Metalli-ilma-paristo (tai akku) on
kehityskelpoinen teknologia tulevaisuutta silmällä pitäen ja varastointikapasiteetti voisi
edelleen nousta Zn-ilma-pariston kohdalla tasolle 600– 700 Wh/kg. Pariston hinta on
150 €/kWh, joka on alle puolet Li/SO2 sotilaspariston hinnasta. Pieniä muutaman Ah:
n Zn-ilma-paristoja on jo siviilikäytössä ja 56 Ah:n sotilasparistoja esimarkkinoidaan3, 4.
Laajempaan kenttäkäyttöön nämä paristot ilmestynevät viiden vuoden sisällä.

3.3.4

Sekundäärikennot eli akut

Ladattavat sähkökemialliset akut ovat suorituskyvyltään primääriparistoja heikompia,
mutta hinnaltaan edullisempia. Akkujen varastointikapasiteetti on selvästi paristoja
alempi, jopa tekijän 8 verran (kuva 2). Uudelleen ladattavuudesta johtuen niiden hinta
on eliniän ja varastoidun sähkön suhteen laskettuna vain 3% primääriparistojen hinnasta.

1

David Linden: Handbook of batteries and fuel cells. McGraw Hill, 1984.
Neal Naimer et al: Zinc-Air Batteries for UAVs and MAVs, Electric Fuel Inc. December 2002
3
R.Putt et al: Advanced Zinc-Air Primary Batteries, Electric Fuel Inc and US Army CECOM, 2003
4
http:/www.electric-fuel.com/batteries
2

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

115
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Kuva 2.

Käytössä olevien paristojen ja akkujen energianvarastointikapasiteetti
(Wh/kg).

Tavallisimmat kannettavat akkutyypit ovat nikkeli-kadmium (NiCd) ja nikkeli-metallihydridi (NiMH) ja suuremmat akkuvarastot ovat lyijyakkuja (Pb). NiCd- ja lyijyakkujen
kapasiteetti on noin 40 Wh/kg ja NiMh lähes kaksinkertainen. Akkujen varastointiaika
on paristoja lyhyempi eli 2–3 vuotta, mutta oikeissa varastointiolosuhteissa ja minimilatauksessa aika pitenee 5 vuoteen. Primääriparistojen varastointiaika ilman toimenpiteitä
on 10 vuotta. Akkujen itsepurkautuminen on nopeaa: nikkeli-pohjaiset akut 10–20%/
kk ja lyijy- tai litium-akut 5–10%/kk, mutta purkautuminen nopeutuu korkeammissa
lämpötiloissa. Litum-akkujen säilytys viileässä vähentää niiden itsepurkautumista. Akut
eivät ole tehokas tapa sähkön pitempiaikaiseen varastointiin ja ne täytyy ladata ennen
käyttöönottoa. Lisäksi kuhunkin akkutyyppiin liittyy omat ominaiset huolto- ja ylläpitotoimensa. Edellisestä johtuen Ni-akut ovatkin maailmalla olleet enemmän harjoituskuin taistelukentän käytössä.
Informaatioteknologian ja elektroniikan tulo taistelukentälle merkitsee käytännössä
lyhyempää pariston käyttöikää suuremmasta sähkön tarpeesta johtuen. Tästä syystä
uudelleen käytettävien ja ladattavien teholähteiden merkitys tulee kasvamaan. Ni-akut
korvautuvat jatkossa litium pohjaisilla akuilla, Li-ioni- ja Li-polymeeriakut. Nämä ovat
kehittyneet voimakkaasti viime vuosina ja yltävät 150–160 Wh/kg kapasiteettiin, Lipolymeerillä jopa 200 Wh/kg. Kenttäolosuhteissa tyypillinen kapasiteetti on 125 Wh/
kg. Nanoteknologian kautta odotetaan kapasiteetin edelleen kasvavan jopa useampikertaiseksi nykytasosta. Li-ioniakun tehokapasiteetti voi nousta tasolle 500 W/kg. Britannian armeija korvaa eräissä taistelukentän kommunikaatiojärjestelmissä (Clansman,
Bowman) käytettyjä NiCd akkuja Li-akuilla5. Yhdysvaltain armeija on siirtynyt Afganistanissa ladattaviin Li-akkuihin. Näiden tehokkuutta kuvastaa mm. taistelupartion
tarvitsemien akkujen painon väheneminen yli 75% Li-tekniikkaa käytettäessä.
5

Rechargeable Power for Military Use, http://www.defense-update.com/features/du-1–04/

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

116
Litium-akkuja käytetään laajasti siviilielektroniikassa ja niiden oletetaan kehittyvän
edelleen suorituskyvyssään ja luotettavuudessaan. Sähköajoneuvokäyttöön sopivat Liakut ovat myös kehityksen alla. Perusakku toimii tyypillisesti -25 – +60 oC alueella
(esim. SAFT ja Ultralife), mutta sotilassovelluksissa -50 – +75 oC on raportoitu. Yleisesti
Li-akut kestävät 300–500 lataus-purkaussykliä, mutta jopa 1500 sykliä on mahdollista
(esim. SAFT sotilasakku). Yhdysvalloissa Argonnen kansallislaboratorio kehittää uutta Li-akkua paremmilla elektrodi- ja elektrolyyttimateriaaleilla saavuttaen jopa yli 200
Wh/kg tai 500 Wh/l kapasiteetin6.
Akkuteknologian kehitystyötä kiihdyttää hybridi- ja sähköautojen kehittäminen. Varsinkin japanilaiset valmistajat ovat tuomassa markkinoille suurempia 10–20 kWh kehittyneitä litiumakustoja, jotka sopivat ajoneuvojen hybridisaatioon7. Hybridiautojen
leviäminen tulee näkymään myös tämäntyyppisinä sotilasajoneuvoina – parhaimmillaan
voidaan ajatella jopa polttoainekulutuksen putoamista 20–40%, jolla on jo suuri logistinen merkitys. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on HumVee sotilasajoneuvoja muunnettu
hybridi- ja polttokennokäyttöisiksi koemielessä.
Lähivuosikymmenen aikana sotilasparisto- ja akkupuolella painopiste siirtyy kehittyneisiin sähkökemiallisiin kennoihin, erityisesti Li-teknologiaan. Tulevaisuuden tavoitteena
sekundääriakuilla on 200 Wh/kg kapasiteetti, joka saavutetaan jo Li-primääriparistoilla.
Luotettavuus- ja kustannuskysymykset ovat keskeisiä kehityskohteita niin siviili- kuin
sotilassovelluksissa.

3.3.5

Sähkön tuotanto- ja varastointijärjestelmät energiaketjun
osana

Lähtökohtana voidaan olettaa, että sähköenergian tarve tulee huomattavasti kasvamaan
nykyisestä tulevaisuuden (digitaalisella) taistelukentällä mm. uusista ase-, kommunikaatio-, navigointi- yms. järjestelmistä johtuen. Sähköenergian varastointiin liittyy parannustarpeita, koska nykytekniikalla paristojen/akkujen vaihtoväli lyhenee tai vaihtoehtoisesti paristo/akkuvarustuksen paino kasvaa uusien laitteiden myötä. Samanaikaisesti
asetetaan uusia vaatimuksia mm. liikkuvuuteen ja logistiikkaan. Nämä tekijät yhdessä
painottavat sotilaallisen sähkön tuotanto- ja varastointijärjestelmän uudelleen arviointia
sekä tulevaisuuden ratkaisujen suunnittelua ja kehittämistä.
Taistelukentällä ja -olosuhteissa sähkön tuotanto ja varastointi kytkeytyvät kiinteämmin
toisiinsa kuin rauhanoloissa, jossa akut voidaan ladata verkkosähkön avulla ja pääosa
sähköstä voidaan hoitaa toimivan sähköverkoston kautta. Taistelutilanteessa sähkön
tuotanto muuttuu liikkuvammaksi ja sitä tarvitaan sähkön varastointijärjestelmien lataamiseen. Sähkön tuotanto on perusedellytys sähkön varastoinnille pl. kertakäyttöparistot, joita ei ladata.
Tulevaisuuden sähkön tuotanto- ja varastointijärjestelmien mahdollisuuksia ja käyttökelpoisuutta arvioitaessa on hyödyllistä hahmotella koko energiaketju, jolla kulutus6
7

Li-ion batteries with longer life, lower cost, and better safety, Argonne National Laboratory, 2004
Energimyndigheten: Plug-in annual report, Ruotsi, 2007.
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kohteen tarvitsema sähkö tuotetaan. Energiaketju käsittää kaikki tarvittavat välivaiheet
esimerkiksi polttoaineen ja sähkökonversion. Energiaketjun osien tehokkuus määrittää
sen kokonaishyötysuhteen
Kuvassa 3 on esitetty nykyisiä tapoja tuottaa sähköä taistelukentällä. Kriittiset kuluvat ja
uusiutumattomat resurssit ovat paristot ja polttoaine, joiden pullonkaulana on useimmiten saatavuus ja logistiikka. Sitä vastoin polttoaineen muuntaminen sähköksi (esim.
generaattorilla) tai sähkövarastot (esim. akut) ovat pysyvämpiä resursseja, jotka kestävät
huollettuina useita vuosia.
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Kuva 3.

Sähkön tuotantoketjut taistelukentällä.

Sähkön hintaa kuvaa epäsuorasti resurssien tarvetta. Taisteluolosuhteissa fossiilisilla polttoaineilla (lähinnä öljy) tuotettu sähkö energiaketjun ylitse laskettuna maksaa 0,2–1 €
tuotettua sähkö-kWh kohden. Tätä voidaan pitää perushintana akkujen lataussähkölle,
jonka lisäksi tulee itse akun hinta 3–5 €/kWh. Primääripariston tulevaisuuden hinta on
noin 100€ per kWh sähköä.
Taisteluolosuhteissa laitteiden ja järjestelmien tarvitsema sähkö liittyy myös huoltologistiikkaan. Pyrkimyksenä on saada sähkön tuotanto ja varastointi mahdollisimman
kevyeksi edullisen hinnan ohella. Taulukossa 1 on arvioitu perustapauksessa erilaisten
sähköenergiavaihtoehtojen energiakapasiteettia laskemalla 1 kWh:n tuottamiseen käytetyn materiaalin paino. Valitut teknologiaratkaisut edustavat vuoden 2020 tilannetta
ns. business-as-usual tapauksessa, jossa teknologiakehityksessä ei oleteta tapahtuva suurempia hyppäyksiä.
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Taulukko 1. Tulevaisuuden paristo- ja akkuteknologian kapasiteetti (paino/sähköenergia) business-as-usual (BAU) tilanteessa. Tuotetun yhden sähkö kWh paino
grammoina.
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Varsinaisessa taistelutilanteessa (sarake ’hetkellinen käyttö’) eri teknologioiden väliset
kapasiteettierot (kWh/kg) ovat teoriassa varsin pienet, joskin sovellusalueet ovat luonnollisesti erilaiset. Painon merkitys korostuu sähköenergian tarpeen kasvaessa. Kun sähköenergiaa tarkastellaan tuotanto- tai varastointilaitteen eliniän ylitse (sarake ’elinkaari
käyttö’) erot ovat merkittävät, ts. mitä pidempää käyttöä tarkastellaan sen edullisemmaksi tulevat akut ja aggregaatit. Samalla myös lataussähkön merkitys korostuu.
Edellisen pohjalta tulevaisuuden teknologiahaasteena on löytää yhtäältä ratkaisuja, jotka
keventävät sähkön tuoton painoa taistelutilanteessa, joka merkitsee lähinnä kevyempiä
akkuja tai paristoja (kWh/kg-kapasiteetti kasvaa) ja toisaalta vähentää polttoaineen kuljetusta edellyttävän lataussähkön määrää, joka merkitsee vaihtoehtoista sähköntuotantoa ja/tai tehokkaampia sähkönvarastointitapoja ja lataussähkön tuottamista.
Kuvassa 4 on hahmotettu mahdollista energiaketjua vaihtoehtoisia energialähteitä käyttäen. Uusiutuvalla energialähteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä taistelujoukon
itsensä tuottamaa sähköä paikallisiin energialähteisiin perustuen, joka vähentää ulkoisen
polttoaineen tarvetta sähkön tuottamisessa. Näitä voisivat olla aurinko- ja tuulisähkö
tai bioenergian hyödyntäminen eri muodoissaan. Uusiutuvia energialähteitä voidaan
käyttää rinnan perinteisen polttoaineen kanssa ns. hybridijärjestelmissä.
Edellä kuvatun energiaketjun merkitys korostuu, kun käytettävissä ei ole tavanomaista
lataussähköä (sähköverkko tai aggregaatti). Näiden puuttuessa pienet sähköntuottomenetelmät, kuten aurinkopaneeli tai pieni vertikaalinen tuuligeneraattori, käsigeneraattorit tai tulevaisuudessa polttokennot ovat mahdollisia lataussähkön tuottajia. Mm.
Yhdysvaltain armeijan Irakin kokemusten pohjalta tarvetta olisi pieniin jopa taistelijakohtaisiin sähkötuottomenetelmien ja esimerkiksi kevyitä ohutkalvoihin perustuvia
aurinkosähköpaneeleita on ehdotettu taistelijan repun osaksi.
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Uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä sähköntuotantoketjuja.

Uudet sähkötuotantoteknologiat

Seuraavassa on esitelty tulevaisuuden pienimuotoisia sähköntuotantomenetelmiä, jotka
voivat olla mahdollisia vuonna 2020 myös sotilaskäytössä. Eräät näistä ovat jo kaupallisessa käytössä tai kaupallistumassa, osa myös pienemmässä mittakaavassa sotilaskäytössä. Siviilipuolella ko. teknologiat liittyvät hajautettuihin tai uusiutuviin sähköenergiajärjestelmiin.

3.4.1

Perinteiset moottorit

Polttomoottorit ovat yleisin hajautettu sähköntuotantomuoto maailmalla. Polttoaineena on joko bensa (kipinäsytytys), maakaasu tai diesel (painesytytys). Polttoaine muutetaan mekaaniseksi pyöriväksi voimaksi, joka on yhdistetty sähkögeneraattoriin. Moottori on halpa, helppokäyttöinen, luotettava ja joustava tuotantoteknologia. Haittapuolena
on päästöt, polttoaineen hinta, tiheä huoltoväli (700–1000 h) ja melu.
Pienimmät bensa-aggregaatit ovat teholtaan noin ½ kW ja hyötysuhde 15–20%, tulevaisuudessa lähemmäs 30% on mahdollista. Hinta asettuu tasolle 100–200 €/kW. Dieselgeneraattorit lähtevät yleensä 1,5 kW:sta ylöspäin ja hyötysuhde alapäässä 20–30%,
suuret dieselit 40–45%, joiden tavoitetaso tulevaisuudessa on 50–55%. Moottorit saattavat keventyä jonkin verran tehokkaamman materiaalikäytön ja uusien materiaalien
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kautta ja polttoainejoustavuus saattaa lisääntyä (kaasut, biopolttoaineet). Sähkön tuoton
hyötysuhde polttoaineesta vaihtelee moottorityypin ja –koon ja polttoaineen mukaan.

3.4.2

Stirling-moottorit

Stirling-moottori on ns. ulkoinen polttomoottori. Moottorissa on lämmönvaihdin, joka
on kytketty ulkoiseen lämmönlähteeseen. Stirling on hyvin yksinkertainen rakenteeltaan, siinä on vähän liikkuvia osia, se on hiljainen, vaatii vähän huoltoa ja on pitkäikäinen ja se voi hyödyntää laajasti erilaisia polttoaineita. Nämä ovat sotilaskäytön kannalta
merkittäviä etuja. Moottorin lämmönvaihtimen voi esimerkiksi laittaa nuotioon, jolloin
moottori pyörii; itse asiassa mikä tahansa noin 200–300 oC lämmönlähde on riittävä.
Stirling-moottoreita on käytetty mm. sukellusveneissä. Moottorin koko on muutamasta kymmenestä W:sta noin 20 kW:iin. Haittapuolena on korkea hinta ja heikohko hyötysuhde (10–20%). Tekniikka ei ole laajemmassa kaupallisessa käytössä.

Kuva 5.

Stirling-moottori. 8

Kehityspanoksista riippuen Stirling moottori voisi olla käyttökelpoinen vaihtoehto sotilaskäytössä tulevaisuudessa. Siviilipuolella kiinnostus on noin 1–2 kW moottoreihin, joita voitaisiin käyttää talokohtaisesti sähkön tuottamiseen. Kehitystarpeet liittyvät materiaaleihin, sisäiseen lämmön vaihtoon moottorissa, työväliaineen (H2 tai He) vuotoihin ja
voiteluun. Hyötysuhde voisi nousta tasolle 20–30%. Pienet 10–50W Stirling-moottorit
vaatimattomammalla hyötysuhteella (n 10%) voidaan tehdä jopa kevytmetalleista (Al),
käyttää ilmaa työväliaineena ja ne ovat helposti yksittäisen pienen ryhmän tai yksittäisen
taistelijankin käytettävissä. Lämmönlähteenä on esimerkiksi kamina tai nuotio, kesällä
pienellä Al-peilillä keskitetty auringon säteily tai muu riittävä lämmönlähde.
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3.4.3

Mikroturbiinit

Turboahtimista ja suihkuturbiineista on kehitetty ns. mikroturbiineja piensähkön tuottamiseen. Mikroturbiini muistuttaa tavallista kaasuturbiinia, mutta pyörii korkealla
kierrosluvulla 90000–150000 rpm.
Mikroturbiini saattaisi olla vaihtoehto polttomoottorille pitemmällä tähtäimellä teholuokissa 25–500 kW. Ne ovat kevyitä ja kompakteja, vähän liikkuvia osia ja pitkät huoltovälit; polttoaineena maakaasu, propaani, vety tai diesel. Haittapuolena on matalahko
hyötysuhde (20–30%) ja vielä kallis hinta. Sovellusalueena piensähkötuotannon lisäksi
on ajoneuvot.

Kuva 6.

Mikroturbiinin prototyyppi8.

Mikroturbiineja on rakennettu tuhansia ja ne ovat kaupallistumisvaiheessa. Hyötysuhdetta pyritään nostamaan ja hintatavoite on 300–1000 €/kW. Sotilassovellukset ovat
lähinnä suuremmat sähköaggregaatit ja mahdollisesti sotilasajoneuvot.

3.4.4

Pienet tuuligeneraattorit

Tuulivoima on maailman nopeinten kasvava sähköntuotantomuoto ja vuoteen 2020
mennessä Euroopan sähköstä jopa 10–20% on arvioitu olevan tuulesta peräisin. Tuulisähkön saanti riippuu voimakkaasti tuulisuudesta (tuuliteho t tuulen nopeus3). Monilapaiset tai pystysuorat rakenneratkaisut sopivat vähätuulisimmille alueille.
Tuulivoima alkaa jo olla vakiintunutta teknologiaa. Pienen kokoluokan laitteet
(50W/0,8–1m halkaisija...2000W/2,5–3m) muodostavat toimivan markkinaraon ja
nämä laitteet ovat piensähköntuotantoon ja sotilaskäyttöön soveltuvia, erityisesti hyvätuulisilla alueilla, esimerkiksi aukeat, rannat, mäet. Tuulen satunnaisuudesta johtuen
tuulivoima on akkujen lataamisessa lähinnä täydentävä ja polttoainetta säästävä tuotan8

U.S. Department of Energy
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tomuoto ja luotettavuus on tästä syystä liikkuvissa taisteluolosuhteissa heikko. Tuuliakku tai tuuli-akku-generaattori-yhdistelmät ovat vaihtoehtoja kiinteiksi piensähköjärjestelmiksi esim. valvontalaitteille.
Pientuulivoimalan teho-painosuhde ilman mastoa on 5–10 W/kg ja hinta 10–20€/W.
Lataus alkaa jo noin 2–3 m/s tuulella ja saavuttaa nimellistehonsa 10–12 m/s, maksimiteho 15–20 m/s tuulilla. Maanpinnan kitka vähentää tuulen nopeutta, josta syystä
tuuligeneraattori pitää piensovelluksissakin sijoittaa vähintään 4–5 m korkeuteen, esim.
puunrunkoon, paalun päähän tai erilliseen mastoon. Huonotuulisilla alueilla tuulen
sähköntuotto vuodessa on noin 0,3–0,5 kWh/W, keskituulilla 1–2 kWh/W ja hyvissä
olosuhteissa 4–5 kWh/W. Kovassa tuulessa 50 W tuuligeneraattori antaa sähköä noin 1
kWh/päivä ja heikossa tuulessa 100–200 Wh/päivä.

Kuva 7.

3.4.5

Esimerkkejä pienistä akkulaturi tuulivoimaloista9, 10.

Aurinkokennot

Aurinkokennot muuttavat auringon säteilyä suoraan sähköksi ilman liikkuvia osia ns.
valosähköisen ilmiön kautta. Aurinkopaneeli koostuu kapseloidusta ohuesta puolijohdekerroksesta (kiteinen pii, kupari-indium-gallium-diselendi CIGS, amorﬁnen pii). Yli
90% aurinkokennoista on piipohjaisia. Laite on hyvin luotettava ja käytännössä täysin
huoltovapaa. Tekninen takuu paneeleille on jopa 20–25 vuotta. Aurinkopaneelien suurimpana haittana on niiden korkea hinta ja sähköntuoton riippuvuus aurinkoisuudesta,
vaikka paneelit tuottavatkin sähköä myös pilvisellä säällä. Paneelin/ aurinkosähköjärjestelmän hinta on 4–20€/W ja sähkön tuotto etelä-keski-Suomessa on 0,7–1 kWh/W
vuodessa. Paneelien koko sotilaskäytössä on tyypillisesti 10–100 W, kiinteät aurinkosähköakkujärjestelmät esim. valvontatehtävissä 50–100 W ja aurinkosähkö aggregaattien
täydentäjänä esim. kenttäsairaalat tai huoltokeskukset 1000–5000 W.

9

Ampair Inc.
Windside Oy, http://www.windside.ﬁ

10

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

123
Aurinkosähköpaneeleja käytetään sotilassovelluksissa mm. akkujen lataamiseen tai radiopuhelimien pienvirtalähteenä. Vuoteen 2020 mennessä hinta laskee tasolle 3–5 €/W
ja käyttö lisääntyy tätä kautta. Keskeisiä kehityskohteita ovat kennojen hyötysuhteen
parantaminen, halvempien materiaalien kehittäminen ja tuotantoteknologian parantaminen. Ns. ohutkalvokennot ovat erityisen kiinnosta. Nyt ohutkalvokennoissa käytetään pääosin amorﬁsta piitä ja osin CIGS yhdistettä, mutta parin kymmenen vuoden
sisällä saattavat Ti-nanokideväriainekennot tai muut nanokennoratkaisut lyödä itsenä
läpi. Tämä teknologia on halpaa ja valmistus yksinkertaista mahdollistaen massatuotteita. Aurinkosähköpaneelien tuotanto on teollista toimintaa ja valmistuskapasiteetti on
noin 4.5000 MW/v (50 milj. paneelia/v). Sen arvioidaan moninkertaistuvan vuoteen
2020 mennessä.

Kuva 8.

Esimerkkejä aurinkosähköstä11, 12.

Suomessa aurinkosähkön käyttöä rajoittaa aurinkoisuus. Kesäaikana aurinkoisuus on
riittävää ja paneeli antaa keskimäärin 5–7 Wh/W päivässä sähköä eli 10 W taistelijaaurinkolaturi voisi tuottaa 4–5 Ah päivässä 12 V laitteelle. Kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä etelässä ja aurinkovyöhykkeellä päästään samaan arvoon noin puolet
vuodesta ja talvisin puoleen ko. arvosta. Talvella (marras-tammikuu) Suomessa aurinkoisuus on riittämätöntä.
Taistelukäyttöön soveltuvat parhaiten ohutkalvopiistä laminoidut aurinkopaneelit, jotka ovat taivuteltavia ja joustavia. Tehotiheys on tällä hetkellä 10–15 W/kg. Painosta
pääosa tulee kapseloinnista ja raameista. Yhdysvalloissa kehitetään ultrakevyttä ja –ohutta Kapton polyimidi kapselia, jota käyttäen sotilasaurinkopaneelien tehotiheys nousisi
jopa tasolle 2000–2500 W/kg 10%:n paneelihyötysuhteella ja se olisi rullatavaraa. 1
m2 kyseistä paneelia tuottaisi auringon paisteessa 100 W sähköä ja painaisi 50–60 g.
’Aurinkosähkökangasta’ voitaisiin liittää telttoihin ja reppuihin yms., jolloin kennot lataisivat akkuja jatkuvasti. Yhdysvaltain DARPA kehittää erikoista laajaspektristä aurinkokennoa, joka voisi nostaa kennojen hyötysuhteen jopa 50%:iin (vertailu: pii 16–20%,
ohutkalvot 5–12%) ja siten voisi tuoda radikaaleja uusia teknisiä ratkaisuja taisteluolosuhteisiin13.
11

Unisolar Ltd, http://www.unisolar.com
Kanarka Ltd.
13
U.S. DARPA, Very high efﬁciency solar cell (VHESC) project.
12
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3.4.6

Polttokennot

Polttokennot muuntavat polttoaineen kemiallisen energian suoraan sähköksi ja vedeksi
ilman liikkuvia osia. Polttokennon perusrakenne muistuttaa hyvin paljon sähkökemiallista akkua. Yksikkökennoista rakentuu kokonainen polttokenno (kuva 9). Varsinaisen
polttokennon lisäksi polttokennojärjestelmään liittyy usein polttoaineen prosessointiyksikkö ja tehoelektroniikka polttokennosähkön liittämiseksi sovellukseen (DC-DC konversio jännitteen nostamiseksi tai DC-AC vaihtosuuntaaja).
Polttokennoihin liittyy suuria odotuksia liikkuvissa, stationäärisissä ja kannettavissa sovelluksissa ja teknologia on varsin suurella todennäköisyydellä kaupallisessa ja sotilaallisessa käytössä pienemmässä mittakaavassa vuonna 2020.
Virtauskanavisto
Kaasudiffuusiokerros
Elektrodi
Polymeerikalvo
Elektrodi

Membrane
electrode
assembly
(MEA)

Kaasudiffuusiokerros
Virtauskanavisto

Kuva 9.

Polttokennon rakenne (PEFC)14.

Polttokennot soveltuvat sekä sähkön tuotantoon että polttoainevarastolla varustettuna
sähköenergian varastointiin. Polttokennotyyppejä on useita (taulukko 2). AFC eli alkaalisia polttokennoja on käytetty jo 1960-luvulta lähtien sukellusveneissä ja avaruusaluksissa. Suurin kiinnostus on polyymeeri (PEFC) ja kiinteäoksidi (SOFC) polttokennoihin, myös sotilassovelluksissa. SOFC kennot ovat hieman suurempiin sovelluksiin
tarkoitettuja (1...5 kW...100 kW) stationäärisiä sähköntuottolaitteita. Etuna sotilassovelluksissa on nykyisen polttoainelogistiikan käyttömahdollisuus lähes sellaisenaan, koska ko. kennot reformoivat polttoaineen itse. PEFC kennot ovat pieniä (W...muutama
kW) joko vetyä tai metanolia/etanolia käyttäviä ja sopivat taistelijan varustukseen ja taisteluolosuhteisiin. Erityisesti metanolipolttokenno (DMFC) on tällä hetkellä keskeinen
kehityskohde litiumakkuja korvaavana teknologiana taistelijakokoluokassa.
Sotilaskäytössä polttokennot nähdään lähinnä seuraavissa sovelluksissa: taistelukentän
piensähkönvarastointi, pienet sähköntuottoyksiköt (alle 100 kW) ja ajoneuvojen apusähköyksiköt (APU= auxiliary power unit, 1–10 kW), joista kaksi viimeistä ovat perinteisiä aggregaatteja korvaavaa teknologiaa. APU-yksikkö voi toimia ajoneuvon sähkön tarpeen lisäksi myös akkujen lataamisessa. Polttokennon etuna näissä sovelluksissa
on korkea hyötysuhde (40–50%), äänetön, ei liikkuvia osia, keveys ja modulaarisuus
(mW...sata kW). Kehitystarvetta on vielä luotettavuudessa, materiaaleissa ja kustannusten alentamisessa. Polttokennon tehotiheys on 100 W/kg, tosin se riippuu oheislaitteiden määrästä. Pienet PEFC polttokennot (alle 100 W) voisivat päästä huomattavasti yli
100 W/kg ja tilavuuden suhteen 2000–3000 W/l on mahdollista. Lisäksi niiden etuna
taistelukentällä on alhainen lämpötila.
14

National energy technology laboratory (NETL), Fuel Cell Handbook 6th Edition, USA, 2002
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Taulukko 2: Polttokennoteknologiat ja niiden tekniset ominaisuudet.
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Yhdysvaltain armeijassa ja EU:n NATO-maissa on laajoja kehitysohjelmia polttokennojen hyödyntämiseksi tulevaisuuden taistelukentällä, mutta myös rauhanajan päästöjen vähentämiseksi sotilasajoneuvoissa. Polttokennoja kehitetään mm. Landwarrioriin,
kannettavaan elektroniikkaan ja uusiin taisteluajoneuvoihin (mm. sähkömagneettinen
ase). Polttokennojen sotilaskäytön keskeisiä pullonkauloja on polttoainelogistiikan hoitaminen (esim. vety). Ongelman ratkaisemiseksi on kehitteillä polttoaineen prosessointiyksiköitä, jotka tuottavat polttoaineesta (diesel, bensa, USA:ssa JP-8 ja DF-2) suoraan
polttokennon tarvitseman polttoaineen. Dieselistä päästään SOFC-kennon tarvitsemaan polttoaineseokseen tulevaisuudessa lähes 100%:n hyötysuhteella ja PEFC-kennon
tarvitsemaan vetyyn 80%:n hyötysuhteella. USA:n armeijalla on satoja polttokennojen
kokeiluja käynnissä muutaman W:n taistelija-akusta noin 100 kW:n pienvoimaloihin
asti.
Vuonna 2020 polttokennot ovat varteenotettava vaihtoehto sotilassovelluksissa. Teollinen tuotanto on vielä prototyyppitasolla, mutta kaupallistamisvaihe on käynnistymässä.
Ensimmäiset kaupalliset sotilassovellukset ovat mitä ilmeisimmin taistelijan sähköpaketissa metanolipolttokennoihin pohjautuen. Yhdysvaltainen puolustusministeriön kehitysohjelmat tällä alueella ovat mittavat.

3.4.7

Termosähköinen konversio

Satelliittien voimanlähteenä on käytetty vuosikymmenet termosähköisiä generaattoreita, jotka muuntavat lämpöä suoraan sähköksi Peltier-ilmön kautta. Näiden hyötysuhde
on toisin alhainen alle 5% ja tehotiheys heikko. Nanomateriaaleilla tultaneen hyötysuhdetta nostamaan huomattavasti tulevina vuosina.
1990-luvun puolivälissä keksittiin ns. termofotosähköinen laite (termophotovoltaics,
lyh. TPV), jossa käytetään korkealämpötilaista lämmönlähdettä lyhen IR-emissiospektrin aikaansaamiseksi, joka edelleen konvertoidaan puolijohteella (esimerkiksi GaSb)
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sähköksi. TPV:n edut ovat samanlaiset kuin aurinkosähköllä, mutta sähkön tuotto on
hallittua. TPV:n tehontuotto on 1 W/cm2 ja se muuntaa noin 20% kennoon osuneesta
IR-säteilystä sähköksi, mutta koko lämpöteho huomioon ottaen hyötysuhde on 2–4%.
TPV voidaan laittaa esimerkiksi kamiinaan, kaasulämmittimeen/puollon – latausteho
on tällöin 30–100 W. Suurimmat rakennetut prototyypit ovat luokka 500 W. Näitä on
rakennettu myös sotilassovelluksiin.
TPV:n kehityskohteita ovat mm. materiaalit ja kokonaishyötysuhteen nostaminen tehokkaammilla emittereillä ja heijastamilla. Tavoitehinta on noin 1€/W.

Termofotosähköisen laitteen rakenne ja prototyyppi (30 W)15.

Kuva 10.

3.4.8

Yhteenveto

Pienimuotoinen sähköntuotanto on sekä siviili- että sotilassovelluksissa relevantti teknologia-alue. Alan markkinat kasvavat seuraavien vuosikymmenien aikana ja teknologia
tulee kehittymään ja hinnat laskemaan. Siviilimarkkinoiden nykyinen 20-30%/v kasvu
vaikuttaa myönteisesti ja lisäävästi näiden käyttöön sotilassovelluksissa.
Teknologiset ominaisuudet, kehitysnäkymät ja sähkön tuotantoketju huomioon ottaen
voidaan nostaa esille seuraavat lupaavat teknologiat tulevaisuuden taisteluolosuhteisiin:

15

JX Crystals Inc.
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Taulukko 3. Tulevaisuuden teknologiavaihtoehdot sähköntuotannolle taisteluolosuhteissa.
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Suuremmilla sähkötehoalueilla (>10 kW...satoja kW) polttoainepohjaiset järjestelmät
tulevat olemaan sähkön tuotannon perustana taisteluolosuhteissa vuonna 2020. Bensatai dieselgeneraattorit ovat vahva perusteknologia, mutta vuoden 2020 jälkeen polttokennot ja mikroturbiinit voivat tulla näiden rinnalle. ~1–10 kW alueella löytyy useita
vaihtoehtoisia suuntia; paikalliset ja uusiutuvat energialähteet tulevat täydentämään nykyisiä vaihtoehtoja, myös polttokennot ovat todennäköinen sotilasteknologia.
1–10..W..100–200 W tehoalueella uusista tuotantoteknologioista aurinko- ja polttokennot voidaan tehdä hyvin kevyeksi ja kompakteiksi, jolloin selvästi yli 100 W/kg
tehotiheys on näköpiirissä sotilaallisissa sovelluksissa, mutta teoriassa jopa ~1000 W/kg
voisi uusien materiaalien kautta olla mahdollista. Suuremmilla teho-alueilla > 1...10
kW tulevaisuudessa päästään parhaimmillaan tasolle 100 W/kg.
Sähkön tuotannon kustannukset muodostuvat investoinnista, huollosta ja ylläpidosta ja
polttoainekustannuksista. Kustannukset vaikuttavat teknologian käytön laajuuteen teknisten ominaisuuksien ohella. Taulukossa 4 on arvioitu sähköntuotannon kustannuksia
sotilassovelluksissa. Vuoden 2020 tilanteessa taistelukentän suurempien sähkömäärien
tuotannossa polttoainepohjainen teknologia näyttäisi kustannusmielessä menettävän
hallitsevan asemansa. Jos oletettu öljyn hintataso 80$/tynnyri nousee selvästi yli 100$:n
ovat vaihtoehdot kustannustehokkaita perinteiseen sähkön tuotantoon verrattuna. Kalliimpien tuotantomuotojen käyttö voi olla perusteltua joka tapauksessa erikoissovelluksissa tai muiden kuin kustannustekijöiden perusteella.
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Taulukko 4. Arvio erilaisten sähköntuotantomuotojen käyttökustannuksista.
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3.5

Varastointiteknologiat

3.5.1

Yleiskatsaus sähkön varastointiteknologioihin

Sähköenergiaa voidaan varastoida usealla eri menetelmällä kuvan 11 mukaisesti. Näistä
osa on stationäärisiä (mm. vesivarastot, suuret paineilmaonkalot, redox-akut) ja siten
huonommin taisteluolosuhteisiin soveltuvia. Sotilaskäyttöön kiinnostavia mahdollisuuksia ovat suurtehovarastot pienellä varastokapasiteetilla (esim. uudet asejärjestelmät)
ja pientehovarastot suuremmalla varastokapasiteetilla (esim. taistelijavarustus).
Erilaisten akkujen fyysistä kokoluokkaa (teho ja energia) on hahmoteltu kuvassa 11.
Sähkötehon tuottamisessa superkapasitaattorit, SMES (suprajohdemagneetti), vauhtipyörä ja paine-ilmageneraattori ovat kiinnostavia tulevaisuuden teknologioita. Sähkönvarastointikapasiteettia painotettaessa akut ja polttokennot ovat keskeisiä teknologioita.
Varastoyksikön toiminta-alue on hyvin teknologiaspesiﬁnen ja selvästi varaston valinnassa täytyy tarkasti tietää sovelluksen teho- ja kapasiteettivaatimukset. Siten ’universaalia’
tai ideaalista sähkön varastoa ei ole olemassa, mutta laajin sovellusalue on teknologioilla,
joissa teho ja kapasiteetti voidaan erottaa toisistaan (esim. polttokennot).
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Kuva 11.

Sähkön varastointitapoja. Pystyakselilla varaston teho-alue ja vaaka-akselilla energianvarastointikapasiteetti16.

Sähkönvarastoinnin käyttökelpoisuuteen taisteluolosuhteissa vaikuttavat useat tekijät
kuten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sähköenergian varastointikapasiteetti (Wh/kg tai Wh/l)
tehotiheys (W/kg)
lataus/purkaussyklin hyötysuhde tai tehokkuus (%)
ladattavuus (h) ja vasteaika (s)
tarvittavat oheislaitteet
elin-ikä ja kesto (v)
fyysiset mitat (cm × cm × cm)
hinta (€/Wh)
tekniset rajoitukset (mekaaninen kestävyys, luotettavuus, yms.)

Näistä teho- ja kapasiteettisuureet sekä hinta ovat tavallisimmat vertailusuureet, mutta
sotilassovelluksissa myös muut tekijät on otettava tarkasti huomioon.
Sähkön varastoinnin ominaiskapasiteetti ja –teho vaihtelevat suuresti eri teknologioiden välillä (kuva 12). Ominaisenergiakapasiteetin yläpäässä ovat polttokennot ja akut
16

European Commission, Energy storate – a key technology for decentralized power, power quality and clean transpot,
EUR 19978, Luxembourg, 2001.
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ja vastaavasti tehotiheyden kohdalla vauhtipyörät ja superkondensaattorit17. Arvio on
pätevä vuoteen 2020.
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Kuva 12.

3.5.2

Sähkövarastojen ominaissuureet.

Superkondensaattori

Kondensaattorin sähkön varastointikyky perustuu kahden levyn väliseen potentiaalieroon (jännite-ero) ja sähköstaattiseen kenttään. Tavallisen kondensaattorin varastointikyky on hyvin pieni, mutta se antaa suuria tehopulsseja. Superkondensaattori tai superkapasitaattori on sähkökemiallinen kondensaattori, jossa käytetään elektrodeina johtavia
polymeerejä. Tavoitteena on päästää 10 Wh/kg kapasiteettiin tehotiheyden ylittäessä
jopa 10 kW/kg – tämän hetkiset suoritusarvot ovat 1/4–1/5 näistä. Superkondensaattori kestää satoja tuhansia syklejä, se on toimintavara, hyvä lataus/purkaushyötysuhde,
laaja toimintalämpötila -60 oC-+70 oC ja 10 vuoden elinikä18. Kapasitaattorin itsepurkautuminen on nopeaa noin 50%/kk. Hintataso on 200–600€/kW ja 50–150 €/Wh.
5–10 vuoden sisällä päästäneen 10–15 €/Wh hintaan. Vuoteen 2020 voisi hinta pudota
nykytasosta tekijällä 10–100.
Superkondensaattorista voidaan ottaa suuria tehoja ja sen tehotiheys (W/kg) on sähkön
varastoinnille korkeimpia. 10 kW/kg 30 s purkausajalle on saavutettavissa. Tilavuutta
kohden laskettuna 1 m3 superkapasitaattorivaraaja antaisi 1–5 MW tehopulssin ja painaisi 100–500 kg.

17

J.P Burton and D.G. Inﬁeld, Energy storage and its use with intermittent renewable energy. IEEE Transactions on
energy conversion, Vol. 19, No2, June 2004.
18
Adrian Schneuwly et al., Ultacapacitors, the new thinking in automotive world, 2004, http://www.maxwell.com
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Kuva 13.

3.5.3

Superkapasitaattorilla varustettu pienoisbussi ja pohjassa oleva latauslaite19.

Vauhtipyörät

Vauhtipyörän energian varastointikapasiteetti perustuu pyörivän kiekon kineettiseen
energiaan. Varastoitu energia riippuu neliöllisesti pyörimisnopeudesta. Kevyillä ja lujilla
materiaaleilla päästään jopa 100000 rpm taajuuteen. Sähkö otetaan ulos jarruttamalla
tavallisella sähkögeneraattorilla.
Vauhtipyörästä saadaan lyhyen ajan (<15 s) hyvin suuria tehoja, mutta varastointikapasiteetti on pieni. Suurimmat demonstroidut tehot ovat yli 1600 kW kymmenen sekunnin ajan, joka vastaa 4,5 kWh sähköä. Vasteaika on vain joitakin millisekunteja.
Lataus/purkaussyklien määrä aikayksikköä kohden riippuu jäädytystehosta, joka tarvitaan kitkan tuottaman lämmön poistamiseen. Nopean vauhtipyörän investointikustannus on 150–250 €/kW ja pienin yksikkökoko noin 100 kW. Varastointikapasiteetti on
10–100 Wh/kg materiaalivalinnasta ja rpm tasosta riippuen. Tehotiheys lähenee jopa
10 kW/kg.
Vauhtipyöriä (alhainen RPM) on rakennettu muutamia satoja ja se on mahdollinen varastointteknologia sotilassovelluksissa vuonna 2020. Kehityskohteet ovat materiaaleissa,
valmistusprosesseissa ja laakeroinnissa kustannusten alentamiseksi ja mekaanisen kestävyyden parantamiseksi.

3.5.4

SMES

Suprajohtavassa magneettienergiavarastossa (supercondacting magnetic energy storage,
SMES) sähkö varastoidaan suprajohtavan kelan magneettikenttään -269 oC:ssa. Energiaominaisuudet ovat superkapasitaattorin ja vauhtipyörän kaltaiset. Varastointikapasiteetti on noin 1 kWh, mutta teho voi olla useita MW, jopa kymmeniä MW. Vasteaika
on hyvin lyhyt ja sitä rajoittaa vain tehoelektroniikka. SMES varastoja on demonstroitu,
mutta tekniikka on vielä hyvin kallista. Jäähdytys on hankalaa, mutta tulevaisuudessa
korkean lämpötilan suprajohteet voisivat helpotta tilannetta.
19

Maxwell Technologies Inc., Zürich, 2004
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3.5.5

Akut

Akut ovat vanhin sähkön varastointitapa ja soveltuvat hyvin laajaan käyttöön kannettavista liikkuviin sovelluksiin. Akkujen fysikaalisesta rakenteesta johtuen teho ja kapasiteetti riippuvat toisistaan, ts. tehon kasvattaminen lisää sähkönvarastointikapasiteettia
ja päinvastoin.
Tässä yhteydessä akkujen erityisenä kilpailuetuna sotilaskäyttöön on niiden soveltuvuus
kannettaviin laitteisiin. Akkuja voidaan käyttää myös. tehoakkuina suurempien sähkötehojen tai pidemmän varastointiajan aikaansaamiseksi, mutta tällä alueella niiden ominaisuudet eivät ole riittäviä. Redox-akut, Zn-Br tai korkealämpötila NaS akut jäänevät
marginaalisiksi teknologioiksi.
Tulevaisuuden sähkökemiallisten akkujen teknisenä tavoitetasona on 200–400 W/kg
ja 200 Wh/kg piensovelluksissa. Tehoakkujen ominaisuudet ovat lähes samat ja suuri
teho saadaan suuresta akkumassasta. Akkujen hinta on 50–250 €/kW. Li-teknologiat
näyttävät tulevaisuuden perspektiivissä lupaavimmilta. Irreversiibelit metalli-ilma-akut
saattavat primääriparistoina tulla kyseeseen erikoissovelluksissa.

3.5.6

Polttokennoakku

Polttokennojen suotuisista teknisistä ominaisuuksista johtuen se on mahdollisesti jopa
lupaavin uusi tulevaisuuden energiateknologia taistelukentällä, erityisesti taistelijan varustukseen liitettävät polymeeripolttokennoihin (PEFC) pohjautuvat sähköakut. Jo tällä
hetkellä alle 100 W luokassa polttokennoakku on noin 2-kertaa tehokkaampi kuin Liakku, mutta potentiaali on paljon suurempi.
Yksikköpolttokennon raskaimmat osat ovat sivulevyt ja kaasukanavat, jotka voitaisiin
tehdä jatkossa komposiiteista tai ohuista metalliverkoista. 3–4 mm ohut ja 1000–2000
W/kg ultrakevyt mikroyksikkökenno (1–10W) voisi olla mahdollinen. Yhdistämällä
yksikkökennoja voidaan edelleen rakentaa varsinainen kennosto (10–100 W), mutta
tehotiheys putoaa mm. tukirakenteista johtuen parhaimmillaan tasolle 500–700 W/kg.
Mitä enemmän aktiivisia oheislaitteita liitetään vielä mukaan sitä pienemmäksi lopullinen tehotiheys muodostuu ( 100 W/kg). Taisteluolosuhteisiin suunnitellun polttokennon lähtökohtana pitäisikin olla passiivisuus ja yksinkertaisuus, jota kautta paino
pysyy alhaisena ja luotettavuus hyvänä. Teknillisessä korkeakoulussa on rakennettu ohut
passiivinen planaarinen vetypolttokenno, jolla päästään ilman oheislaitteita 0,5 W/cm2
(max. 1 W/cm2) ja 1 A/cm2 suoritusarvoihin (kuva 14)20.

20

T. Hottinen, M. Mikkola, P.Lund: Evaluation of planar free-breathing polymer electrolyte membrane fuel cell design.
J. Power Sources, 129, pp. 68-72, 2004.
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Kuva 14.
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Planaarinen mikropolymeeripolttokenno.

Polttokennoakussa tarvitaan PEFC-polttokennon lisäksi polttoainevarasto. Paras suoritusarvo polttokennossa saavutetaan vedyllä, mutta vedyn varastointi ja logistiikka on
vielä hankalaa. Taistelijamittakaavassa eräs vaihtoehto on metallihydridi, joka varastoi
1–2% painoyksikköä kohden vetyä, mutta metalliset suojakuoret huomioon ottaen kapasiteetti putoaa alle puoleen. Siten vetypolttokennoakulla päästään akkujärjestelmänä
tasolle 100 Wh/kg, tulevaisuudessa 200–300 Wh/kg on mahdollista. Tilavuustehokkuus
on noin 1–2 kWh sähköä per litra. Alkalimetallihydridit, borohydridit ja alanaatit ovat
mahdollisia tehokkaampia hydridimateriaaleja. Veden kanssa katalyytin avulla irreversiibelisti reagoiva natriumborohydridi antaa jopa 450–500 Wh/kg vetykapasiteetin. Pienet
korkeapainesäiliöt (pienimmät yksiköt n 3 kg) antavat 200 bar paineella n 200–250
Wh sähköä per kg, tulevaisuudessa komposiittisäiliöillä saatetaan päästä tasolle 500–600
Wh/kg21. Painesäiliön tilavuustehokkuus on alle puolet metallihydridistä. Mahdolliset
oheislaitteet vähentävät tehotiheyttä. Tulevaisuudessa pienet polttoaineprosessorit voisivat reformoida polttokennon tarvitseman vedyn tavallisesta polttoaineesta, metanolista
tai etanolista 75–80%:n hyötysuhteella. Vetyä tuottavan metanolireformerin nettovarastointikapasiteetti on 2000–2500 Wh sähköä per kg (yksi tankkaus) ja yksikön koon
alaraja on 500–1500 g.
Polymeeripolttokennossa voidaan käyttää suoraan myös metanolia ja etanolia, joita on
helpompi käsitellä ja varastoida kuin vetyä. Suorametanolipolttokennon (direct-methanol fuel cells, lyh. DMFC) tehokkuus ei ole yhtä hyvä kuin vetykennon ja näillä
päästään 180–250 mA/cm2 tai 0,1–0,15 W/cm2, tulevaisuudessa 0,2 W/cm2 voisi olla
mahdollista. Metanolipolttokennn tavoitetasona olisi 200–300 W/kg ilman oheislaitteita. Metanolin polttoarvo on 4,5 kWh/l tai 5,6 kWh/kg ja sitä voidaan varastoida
normaalipaineessa kapseleissa tai pulloissa. Metanolipolymeeripolttokennon sähkön varastointikapasiteetin tulevaisuuden tavoitearvo on 1000–3000 Wh/kg metanolisäiliöstä
riippuen. Metanolipolttokennon suorituskykyyn ja kestävyyteen liittyy edelleen kehittämistarpeita. Metanoli on myös osin toksinen yhdiste ja sen käsittely vaatii huolellisuutta. Käytännön kokeissa taisteluolosuhteissa kaikkine oheislaitteineen metanolipolttokenno pääsee jo nyt tasolle 350–400 Wh/kg ja 50 W/kg tuottaen 40 W:n huipputehon
ja antaen 35 tunnin toiminta-ajan22.
Metanolipolttokennot vuonna 2008 pystyvät tuottamaan 20–25 W:n tehon ja kaiken
sähkön taistelijan tarpeeseen 3-päivän tehtävässä. Järjestelmä painaa 3–4,5 kg eli alle
kolmanneksen akkujärjestelmistä vastaavissa tehtävissä. Metanoli kannetaan pienissä ¼
21
22

J. Larmine, A.Dicks: Fuel cell systems explained, Wiley, 2002.
Susan Curtis, Fuel cells: heading for the battleﬁeld?, Fuel Cell Review, June/July 2004.
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litran ampulleissa. Kehitteillä on parannettu versio joka painaisi alle 1 kg. PEFC polttokenno natriumborohydridisäiliöllä on myös demonstroitu, jossa yksi polttoainesäiliö
riittää tuottamaan 720 Wh sähköä.
USA:n DARPA:n Palm Power projektissa kehitetään metanolipolttokennopakettia,
joka mahtuisi käteen, antaisi 20 W:n sähkötehon ja 15-kertaisen varastointikapasiteetin
sähköakkuihin verrattuna eli pääsisi tasolle 1000-1500 Wh/kg. Vuonna 2020 metanolipolttokennot ja/tai vetypolttokennot ovat todennäköisesti laajemmassa käytössä kannettavissa sotilassovelluksissa.

3.5.7

Hybridijärjestelmät

Tulevaisuudessa ei löytyne yhtä ’universaalista’ sähkön varastointitapaa, jolla voitaisiin
tyydyttää kaikkia sotilassovellusten tarpeita. Erityisesti korkean sähkötehon ja –varastointikapasiteetin tyydyttäminen samanaikaisesti vaatinee erilaisten varastointitapojen
yhdistämistä eli hybridijärjestelmiä. Yhdellä varastointimuodolla voidaan tällöin hoitaa
kapasiteettitarve ja siihen kytketyllä toisella varastointiteknologialla huipputehon tarve.
Esimerkkinä polttokennoakun tai sähköakun ja superkondensaattorin yhdistäminen,
jossa ensin mainittu tuottaa varastointikapasiteettia ja pienemmät tehot ja jälkimmäinen
huipputehon. Polttokennon (kapasiteetti) ja pienen akun (teho) yhdistelmä taistelijan
teholähteenä on kiinnostava ratkaisu. Näin saadaan myös ominaispaino minimoitua.
Sähköntuotantopuolella voidaan ajatella samanlaisia useamman energiatuotantomuodon yhdistelmiä, jolloin esimerkiksi uusiutuvalla tai paikallisella sähköntuotantomuodolla hoidetaan pääasiallisesti sähköenergian tuottaminen ja polttoainepohjaisella varajärjestelmällä taataan aina sähkötehon saanti (back-up).

3.6

Tulevaisuuden taistelukentän sähkön tarve
ja ratkaisumalleja

Sähköenergian tarve tulevaisuuden taistelukentällä liittyy erityisesti yksittäisen taistelijan
varustukseen kuuluvien laitteiden, kuten radio-, paikannus-, pimeänäkölaitteiden sekä
sähköenergiaan perustuvien asejärjestelmien, kuten suurteholaser, sähkön tarpeeseen.

3.6.1

Yksittäisen taistelijan varustus

Yksittäisen taistelijan sähkön huipputehon tarve liikkunee tulevaisuudessa noin 100 W:
ssa, keskimääräinen tehon tarve on tätä selvästi alempi eli 20–25 W. Sähköenergian
varastointikapasiteetti saisi olla mahdollisimman pitkä eli vähintään 24 tuntia taisteluolosuhteissa, USA:ssa esitetään tavoitteena jopa usean päivän tarvetta (72 h). Tarvittava
sähköenergian varastointikapasiteetti riippuu suuresti taistelutehtävästä ja -varustuksesta, mutta tavoitetaso voisi liikkua suuruusluokassa 0,5–1,5 kWh.
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Taistelijan täytyy kantaa sähköjärjestelmänsä itse, jolloin ominaisteho ja -kapasiteetti
(W/kg, Wh/kg) ovat valintaan vaikuttavia tekijöitä. Hetkellistä sähkötehoa on yleensä
helpompi järjestää taistelijalle kuin lisää varastointikapasiteettia tai pudottaa laitteiden
painoa. Tästä syystä sekä taistelijan oma piensähköntuotanto/akkulataus että uudet varastointiteknologiat ovat hyvin relevantteja teknologioita tulevaisuudessa.
Vuonna 2020 taistelijan 1000 Wh:n (12V, 80Ah) sähköpaketti voisi teknologian kehittyessä laskea oheislaitteineen lähelle 1 kg:n painoa koostuen tällöin akku (huipputeho),
polttokenno (jatkuva perusteho, akun lataus) ja polttoaine (metanoli, varastokapasiteetti) yhdistelmästä: Li-ioni (100W)=200 g, polttokenno (20 W)=100 g, metanoli (1000
Wh netto)=800 g. Riippuen huipputehon toistotaajuudesta voitaisiin painoa tiputtaa
vaihtamalla Li-ioni-akku pieneen 10 g:n 100 W:n superkapasitaattoriin. Jos pakettiin
tarvitaan korkeampia pulssitehoja, olisi superkapasitaattori hyvä lisävaruste, esimerkiksi 100 g:lla lisää saadaan 1000 W pulssitehoa. Painavin yksittäinen komponentti
on metanoli, joka johtuu sekä polttokennon hyötysuhteesta että suojasäiliön painosta.
Polttokennona on joko vety-PEFC+metanolireformeri tai suorametanolipolymeeripolttokenno (DMFC). 500 Wh:n kapasiteetilla tultaisiin vastaavasti selvästi alle 1 kg:n.
Business-as-usual akkuteknologialla eli Li-akuilla 1000 Wh painaisi 6-10 kg, vanhoilla
NiCd-akuilla peräti 25 kg! Taulukossa 5 on vielä yhteenveto energiatiheyksistä.
Taulukko 5. Yhteenveto saavutettavista energiatiheyksistä eri vaihtoehdoissa23.
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Edellä kuvatussa taistelijan sähkövarustuksessa tarvittava metanoli edellyttää oman
huoltologistiikan. Vuonna 2020 saattaisi käytössä olla jo pieniä polttoaineprosessointilaitteita (~reformeriyksikkö) polttokennoihin, jolloin edelliset suoritusarvot saavutettaisiin myös tavallisilla polttoaineilla. Tällöin polttokennossa voitaisiin hyödyntää samoja
polttoaineita kuin sotilasajoneuvoissa. Sähköpaketissa mukana oleva pieni Li-akku on
myös erikseen ladattavissa tai vaihdettavissa (~200–300 Wh:n kapasiteetti, 20–30%
polttokennoakun kokonaiskapasiteetista), jolloin taisteluolosuhteissa saadaan lisävarmuutta. Vuonna 2020 taistelijan tai taisteluryhmän erikoisvarustukseen voisi kuulua
oma pieni ’sähkögeneraattori’, joka lämmöstä tai auringon säteilystä tuottaa sähköä. 100
g:n laskostettava ohutkalvoaurinkopaneelikelmu tuottaisi auringon paisteessa 100 W:
n huipputehon ja lataisi akun auringon paisteessa noin puolessa päivässä. Vastaavasti
30–50 W:n 3–4 kg:n termosähköinen generaattori kamiinaan liitettynä lataisi akun yön
aikana. Hyvin pitkällä tähtäimellä (>2020) oma paikallinen polttoainetuotanto taistelukentällä voisi tulla mahdolliseksi joko biomassasta tai vedestä vetyyn sähköelektrolyysin
kautta.
Uutena ajatuksena on ns. energy harvesting, jossa kerätään talteen erilaisia ympäristössä
esiintyviä energiavirtoja. Apuna käytetään nanotekniikkaa, jolla muunnetaan mekaa23

H. Ekström, A. Lundblad, E. Fontes. Bevakning av området portabla tillämpningar för bränslecelltekniken 2007.
Elforsk Rapport.

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

136
nista energiaa, liike-energiaa, värähtelyä yms. sähköksi. On jopa esitetty ihmisen synnyttämän energian hyödyntämisestä. Nanogeneraattorit, jotka koostuvat nanoputkista,
voisivat piezosähköisen ilmiön kautta muuntaa värähtelyenergiaa suoraan sähköksi24.
Esimerkiksi kantapään isku maahan vastaa 1–2 W tehoa. Kävelystä voitaisiin saada 11
W sähköenergiaa. Nanotekniset ratkaisut voitaisiin integroida esimerkiksi taistelijan
asusteisiin.
Kertakäyttöiset langattomat sähkölaturit saattavat tulla kysymykseen erikoistilanteissa.
Polttokennot soveltuisivat tähän jo nyt hyvin. Vetypolttokenno natriumhydridisäiliöllä
olisi selvästi tehokkain ratkaisu – tavallisiin paristoihin nähden ne olisivat jopa 5-kertaa halvempia ja pienempiä kooltaan. Lataushinta olisi alle 10€snt/Wh ja tilavuus 2–3
cm3/Wh.
Jos taistelijan sähkön tarvetta pystytään vähentämään tehokkaalla energian loppukäyttötekniikalla, saattaisivat erilaiset manuaaliset veivattavat sähkölaturit akuilla olla myös
järkeviä muutaman watin tehoalueille.

3.6.2

Sähkölaturit ja apuenergiayksiköt

Seuraavan kokoluokan sähköenergiasovellukset taistelukentällä ovat pienet 100–500 W
stand-alone akkulaturit ja apuenergiayksiköt (auxiliary power units) 500 W–10 kW.
Näihin kytkeytyvät keskeisesti kappaleessa 3.4 esitetyt sähköntuotantoteknologiat.
Perusvaihtoehdot vuonna 2020 ovat polttoainepohjaiset moottoriaggregaatit (>500W)
ja polttokennot, uusiutuvia energialähteitä hyödyntävät sähköntuotanto täydentävät
teknologiat ja paikallisia lämmönlähteitä (lähinnä puu) käyttävät sähkötuotantomenetelmät. Polttomoottori on edelleen hallitseva teknologia, mutta teholuokan alapäässä
tulee uusi teknologia todennäköisesti jo mukaan kuvaan. Polttokennot voivat tulla kyseeseen koko tehoalueella aina pariin sataan kW saakka – niiden etuna suhteessa dieseltai bensa-aggregaattiin on mm. äänettömyys ja hyvä hyötysuhde.
Polttoaineiden kallistuminen tulee asettamaan uusia haasteita taistelujoukkojen energian käytölle ja painottaa sekä energian tehokasta käyttämistä että vaihtoehtoisten polttoaineiden/energialähteiden hyödyntämistä. Logistiikan kannalta esimerkiksi joukkoyksiköiden jätteiden hyväksikäyttäminen voisi olla mahdollista,mm. muovipakkausten
energiasisältö on 50–100% dieselpolttoaineesta. U.S. DARPA:n MISER- ohjelmassa
arvioidaan, että sotilasyksikkö voisi olla jopa täysin omavarainen generaattoripolttoaineiden suhteen, jos jätteiden hyötykäyttö olisi täysimääräistä.

3.6.3

Suurtehoaseet

Laseraseiden tarvitsema tehohuippu riippuu sovellusalueesta ja haluttavasta tuhovaikutuksesta25. Häirinnässä riittää parin kymmenen J:n energiapulssi (0,003–0,006 Wh).
24

Z. L. Wang, Self-Powered Nanotech, Scientiﬁc American, Vol 298, 82-87, 2008.
R. Schmitt, Directed energy weapons, Rheinmetall W&W GmbH, 2004

25
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Tällaisen matalateholaserin pulssin energiatiheys on alle 1 mJ/cm2. Pulssin pituus on
μs...ms. Tarvittava sähköteho on järjestettävissä vaihdettavilla akuilla (sähköteholähde)
ja kondensaattoreilla (pulssiteholähde).
Optroniikan (maa- ja ilmakohteet) tuhomaiseen soveltuvat keskiteholaserit tuottavat yli
J/cm2 laserpulssin. Pulssin pituus on pari ms ja yhden pulssin tuottamiseen tarvittava
sähköenergia on yli 10 kJ (>2,5 Wh). Jos pyritään >1000 pulssiin latausta kohden, on
sähkön tarve noin 3 kWh per lataus. USA:n tavoitteena on jopa noin 200 Hz pulssitaajuus, jolloin yhden latauksen kesto olisi noin 5 s. Ottoteho on luokkaa 100 kW.
Kiinteiden kohteiden tuhoamiseen tarkoitetut suureteholaserit ampuvat yli 1 kJ/cm2
pulsseja ja yhden pulssin energiatarve lienee >10 MJ (>2,5–3 kWh). Ottoteho on jopa
useita MW ja pulssien kesto kymmeniä sekuntia. Jos pyritään esimerkiksi yli 100 pulssiin latausta kohden, on sähkön tarve vähintään 300 kWh per lataus.
Laseraseiden tarvitsemat kokonaisenergiamäärät (kWh) pystytään tuottamaan usealla
eri vaihtoehdolla. Aseiden sähköteho on suuri ja edellyttää tasavirtalähteen lisäksi vielä
pulssiteholähteen (purkauspulssit) ja resonanssikytkimen, joista kaksi viimeistä ovat osa
itse laserlaitetta. Pulssimoodissa toimivan laserin tehopiikit ovat 4–5-kertaisia tarvittavaan keskitehoon verrattuna, mutta hyvin lyhyitä pulsseja taajasti ampuvan laseraseen
tehohuiput (>MW) voivat olla jopa yli 1000-kertaisia tarvittavaan keskitehoon nähden.
Pienempitehoisilla laseraseilla uudelleenlatauksen tulee tapahtua muutamassa minuutissa. Suuretehoaseilla lataamisaika voi olla pidempi, jopa tunteja.
Keski- ja suuritehoisen laseraseen mahdollista sähköenergiajärjestelmää on hahmoteltu
kuvassa 15. Jos tuotantoyksikön teho on riittävä, voidaan laserin pulssitehomoduuli kytkeä siihen suoraan. Laserin ja sähkötuotannon välissä on todennäköisesti sähkövarasto,
joka puskuroi sähköä laserille. Pulssitehomoduuli tuottaa laserin tarvitseman pulssimaisen purkaustehon ja laite koostuu kondensaattoreista, tehoelektroniikasta, ohjauselektroniikasta, yms. Se vastaa suurtehoista ja pienikapasiteettista sähkövarastoa. Sähköntuotanto- ja varastoyksikön koko riippuu mm. laserin tehosta, pulssitaajuudesta ja pulssien
määrästä yhdessä latauksessa.
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Kuva 15.

Laseraseen energiajärjestelmä
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Keskitehoisen laseraseen on arvioitu tarvitsevan noin 100 kW:n DC-teholähteen, jolla
ladataan laserpulsseja tuottavaa pulssiteholähdettä. Tavallinen polttoaineaggregaatti tai
dieselgeneraattori akun kanssa pystyisi hoitamaan tehtävän. Hybridiajoneuvo olisi mahdollinen alusta aseelle, jolloin auton Li-akusto ja sähkögeneraattori ovat rinnan kytkettynä laseraseeseen. Laseraseen latauskapasiteetti määräytyy lähinnä ajoneuvon mukana
kuljetettavan polttoaineen määrästä, 1 lataus (1000 pulssia, 5 s purske) kuluttaisi noin
pari litraa polttoainetta. Kuvassa 16 on esimerkki Humvee ajoneuvoon asennetusta laser- ja sähköjärjestelmästä. Tavoitteena tällä on vuonna 2007 yltää 10 s pitkiin laserpurskeisiin noin 100 kW keskiteholla. Koko laseraseen ja sähköenergiajärjestelmän voisi
ajatella mahtuvan myös kotimaiseen maasto- tai panssariajoneuvoon.

Kuva 16.

Ajoneuvoon integroitu keskiteholaserase ja sähköenergiajärjestelmä26.

Jos sähkövarastolla katetaan koko keskiteholaserin ottoteho, olisi noin 150–200 kg:n
Li-akku perusratkaisu lähitulevaisuudessa. Akku varastoi noin 10–15 latausta (á 1000
pulssia). Vaihtoehtoisesti 10–15 kg:n superkondensaattori pystyisi tuottamaan vaadittavan sähkötehon, mutta energiakapasiteetti riittäisi vain 40-50 pulssiin (~100–150 Wh).
Laseraseen oma pulssitehomoduuli painaa tällä hetkellä noin 400 kg ja superkondensaattori saattaisi korvata osan tästä. Samanpainoisen vauhtipyörän käyttäminen voisi
lisätä varastointikapasiteettia kymmenkertaiseksi.
Polttokenno on mahdollinen tulevaisuuden vaihtoehto keskiteholaseraseen sähkön
tuottamiseen sekä sähkötehon että sähkönvarastointikapasiteetin osalta. 100 kW polttokenno vaatisi vajaa 1 kg polttoainetta per lataus. Itse kennoston tilavuuden tarve olisi
noin 50–60 litraa. Näin suuri polttokenno olisi mahdollisesti myös osa ajoneuvon omaa
voimajärjestelmää. Tällaisen järjestelmän latauskapasiteetti määräytyy ajoneuvon polttoaineen kuljetuskapasiteetista. Polttokennon yhteydessä on mahdollisesti pieni pus26

J. Hecht, Solid-State High-Energy Laser Weapons, Optics&Photonics News, January 2003
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kuriakku polttokennon toimintapisteen optimoimiseksi. Toinen vaihtoehtoinen polttokennon hyödyntämistapa olisi käyttää pienempää polttokennoa apuenergiayksikkönä,
joka lataisi aiemmin kuvattua Li-akustoa. Polttokennon koko riippuisi keskeisesti aseen
lataustaajuudesta: esimerkiksi 10 kW:n polttokenno lataisi akun 20 minuutissa.
Suurteholaserin (laser valoteho>100 kW) arvioitu tasasähkötehon tarve on >1 MW ja
sähköenergian tarve yhtä 10 s pulssia kohden on vähintään 3 kWh. Suihkulentokoneeseen sijoitetun suurteholaserin lataaminen on todennäköisesti helpompaa ja nopeampaa
kuin maassa, koska suihkuturbiini (aeroderivatiivinen turbiini) kykenee tuottamaan
suuria tehoja (>10 MW) ja se voidaan kytkeä koneeseen sijoitettuun sähkögeneraattoriin. Hävittäjäkoneen tai matkustajakoneen turbiinin akseliin kytketty generaattori
tarjoaa lähes rajattoman teholähteen laseraseille. Sotalaivoissa (mm. suuret moottorit ja
generaattorit) on lähes valmis sähköinfrastruktuuri suurteholasereille.
Suurteholaserin tuominen maataistelukentälle edellyttää tarvittavan sähköinfrastruktuurin mukana tuomisen. Asejärjestelmästä tulee tätä kautta varsin kookas (kuva 17). Laser
tarvitsee yhden 1 MW:n ja 10 s pituisen pulssin tuottamiseen noin pari litraa polttoainetta. Sähkövaraston koko ja merkitys puskurina kasvaa ottotehon noustessa. 1 MW:
n ottotehon tuottaminen vaatisi 2000 kg:n Li-akkuvaraston, joka samalla puskuroisi
noin 100–150 pulssin tarvitseman sähkön. Superkapasitaattoriteknologialla selvittäisiin
tulevaisuudessa 100–200 kg:n varastolla, mutta varastointikapasiteettia olisi vain yhteen
pulssiin. Jotta varaston latausteho ja vastaavasti sähkötuotantojärjestelmä eivät kasvaisi
liian suureksi, tarvittaisiin käytännössä useampi superkapasitaattoriyksikkö tasaukseen.
Erittäin nopea noin 300 kg:n vauhtipyörä saattaisi tulevaisuudessa pystyä varastoimaan
5–10 pulssin sähköt ja tuottamaan 1–3 MW:n tehon. Polttokennoakku yksin ei ole näin
suurella teholla ole realistinen vaihtoehto vuoteen 2020.
Sähkömagneettiset aseet, jossa voimakkaalla sähkösykäyksellä singotaan muutaman kilon metalliammus jopa 7 M nopeudella, ovat tulossa koekäyttöön lähivuosina ja USA:
ssa palveluskäyttöön laivastoon 2025 mennessä. Helmikuussa 2008 tehdyssä koelaukauksessa energia oli vajaat 11 MJ. Liike-energia on niin suuri, ettei erillistä räjähdettä
tarvita. Nämä ns. raidetykit voidaan integroida esimerkiksi laivan sähköjärjestelmään,
josta saadaan tarvittava sähkö magneettisysäykseen.

Kuva 17.
27

Hahmotelma suurteholaserista taistelukentällä.27

U.S.-Israeli Tactical High Energy Laser project
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Suurteholaserin sähköjärjestelmän typologia (varaston ja sähkötuotannon kokoluokat)
riippuu asejärjestelmän sovelluksesta. Jos vaaditaan suurta tulivoimaa ja pitempää yhtäjaksoista käyttöä (>1000 pulssia/lataus), ei sähkönvarastointi kykene tätä hoitamaan,
vaan sähköntuotantoyksikkö on liitettävä suoraan laseriin ja sen teho vastaa laserin ottotehoa. Laserin ja sähköntuotannon väliin laitetaan pieni ja nopea puskurivarasto (esim.
2 kpl 100 kg superkapasitaattoria). Laserase on tällöin lähes jatkuvatoiminen (noin 300
pulssia/tunti, 1 pulssi 10 s). Tuotantotehon tarve on siten yli 1 MW ja kyseeseen tulevat vain dieselgeneraattorit ja tulevaisuudessa mahdollisesti mikroturbiinit. Polttoaineen
kulutus on yli 1000 kg/lataus. Sähkötuotantoyksikkö yksin saattaa painaa parikymmentä tonnia. Kuvassa 17 visioitu suureteholaser taistelukentällä antaa kuvan ajoneuvojen
koosta (perusjärjestelmä ja latausajoneuvot). Jos yksi lataus hoidettaisiin tehokkailla tulevaisuuden Li-akuilla, olisi akkuyksikön paino noin 15 tonnia.
Pulssitaajuuden pienentäminen (~100 pulssia/lataus) ja latausajan kasvattaminen mahdollistaa pienemmän generaattoritehon sähkövarastoa suurentamalla. Parin tunnin
latausajalla sähkötehon tarve olisi noin 150–200 kW ja polttoaineen kulutus runsas
100kg/lataus. Sähkövarastona olisi 2000 kg:n Li-akkuyksikkö. Sähkön latausyksikkönä
voi olla tavallinen generaattori ja tulevaisuudessa myös polttokenno. Nämä kaikki voivat olla integroituna yhteen ajoneuvoon ja latausyksikkö voisi samanaikaisesti toimia
ajoneuvon omana voimanlähteenä, ts. lataustilanteessa polttokenno kytkettäisiin laserin
sähkövarastoon ja muuten se toimii ajoneuvon voimanlähteenä. Toinen mahdollisuus
on että laserase, sähkönlatausyksikkö ja akku ovat kaikki erillisiä. Tällöin akkuja kuljetetaan latausyksiköstä laseraseelle ja takaisin.

3.7

Yhteenveto

Taistelukentän sähköenergian perusvaihtoehdot lähitulevaisuudessa ovat piensähkön
osalta paristot ja akut sekä suuremmalle tarpeelle polttoainepohjaiset aggregaatit tai –generaattorit. Litiumteknologiaa pidetään lupaavana sekä sähkökemiallisissa paristoissa
että akuissa. Sotilaskäytössä perusparistona tullee olemaan Li/MnO2 (400 Wh/kg); kertakäyttöisiä metalli-ilma-akkuja nähdään erikoissovelluksissa. Akkupuolella Li-ioni tai
Li-polymeeriakut (200 Wh/kg, 15 Ah/kg) tulevat yleistymään. Bensa- ja dieselpohjaiset
moottori-generaattorit ovat edelleen vahva perusteknologia sähkön tuottamisessa, mutta
öljyn hinnan nousu tuo vaihtoehtoiset teknologiat esille. Energian käytön tehostaminen
ml. jätteiden energiakäyttö on tärkeää niin kustannussyistä kuin logistiikan kannalta.
Taistelukentän digitalisoituminen ja uudet asejärjestelmät lisäävät sähkön merkitystä
tulevaisuudessa ja asettavat haasteita sekä sähkön tuotannolle että varastoinnille. Yksittäisen taistelijan varustus edellyttää sähkön varastoinnilta tehokkaampaa varastointitiheyttä (Wh/kg) ja suurempaa kapasiteettia (Wh). Suurtehoaseet asettavat tiukempia
vaatimuksia sekä sähkön tuottamiselle että varastoinnille taisteluolosuhteissa. Esimerkiksi suurteholaserit tarvitsevat useiden satojen jopa tuhansien kW lataustehon. Lisäksi
aseiden käyttökelpoisuus edellyttää riittävää sähköenergian varastointikapasiteettia.
Alussa esitellyt lähitulevaisuuden sähkön tuotannon ja varastoinnin vaihtoehdot tulevat olemaan seuraavana vuosikymmenenä perustana lisääntyvän sähköenergian tarpeen
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tyydyttämiselle. Uudet tuotanto- ja varastointiteknologiat ja niiden kehittyminen luovat tulevaisuudessa kiinnostavia mahdollisuuksia. Polttokennot ovat eräs lupaavimmista
teknologioista ja ne mahdollistavat laajan ja joustavan sähköenergian teho- ja kapasiteettialueen sotilassovelluksiin. Polttokennot soveltuvat sekä sähkön tuottamiseen että
varastointiin (polttoaine). Puhtaasti sähkön varastoinnissa Li-akut ovat tärkeä perusteknologia. Näköpiirissä on suuria tehohuippuja mahdollistavia varastointiratkaisuja,
kuten superkondensaattorit tai vauhtipyörät, mutta näiden varastointikapasiteetti on
pieni. Tulevaisuudessa sähkön pientuotantoon on tulossa uusia vaihtoehtoja erikoissovelluksiin, esimerkiksi aurinkokennot tai paikallisista lämmönlähteistä sähköä tuottavat
teknologiat. Uusiin sähkön tuotanto- ja varastointiteknologioihin liittyy edelleen kehittämistarpeita erityisesti kustannusten alentamiseen, mutta myös eräiltä osin teknisiin
ominaisuuksiin.
Vuonna 2020 taistelukentän sovelluksiin saattaa löytyä tehokas polttokennopohjainen
taistelijan sähköpaketti. Noin 1 kg perusyksiköllä saadaan 100 W teho ja 1 kWh (80
Ah) varastointikapasiteetti. Varastointikapasiteettia voidaan kasvattaa lisäpolttoainesäiliöillä (100 Ah/kg). Jos taistelijan varustus edellyttäisi suuria hetkellisiä huipputehoja,
voitaisiin se hoitaa tulevaisuudessa superkondensaattoreilla (10W/g).
Vuonna 2020 suurtehoaseiden sähkötuotanto- ja varastointi hoidetaan hybridiratkaisujen kautta, jotka perustuvat usean teknologian hyödyntämiseen. Keskiteholaserase ja sen
koko energiajärjestelmä voidaan painonsa ja tarvittavien latausmäärien puolesta integroida yhteen ajoneuvoon. Suurteholaseraseiden (>1MW) kohdalla energiaratkaisumallit
ovat monimutkaisempia ja riippuvat mm. vaadittavasta liikkuvuudesta, tulivoimasta ja
latausajasta. Energiajärjestelmä saattaa painaa kymmeniä tonneja. Tulevaisuuden sähköntuotantovaihtoehdot laseraseille ovat dieselgeneraattorit ja polttokennot, varastoinnissa Li-akut ja suurtehovarastot (superkondensaattori, vauhtipyörä).
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4.

KONVENTIONAALINEN
ASETEKNOLOGIA

Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta:
Insev Hannu Kihlman
Inskapt Ilkka Heikkilä
DI Taina Hurme
Inskapt Matti Hintikka
DI Veikko Iivonen
Insmaj Erkki Kekkonen
DI Arto Kovero
Insylil Mika Lankinen
Insmaj Juha Lehtinen
Ins Petri Leväsmaa
DI Ari Pynnönen
DI Jari-Tapio Rantanen
Insmaj Lauri Rajala
DI Aki Toivonen
Insmaj Ari-Jaakko Tuominen

Päivitys 2008:
Kirjoittajat & FM Jukka Henttinen, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta

4.1

Johdanto

Konventionaalisella aseteknologialla tarkoitetaan tässä yhteydessä nykyisenkaltaisia käytössä olevia asejärjestelmiä, jotka pääsääntöisesti perustuvat ammuksen liikkeelle saattamiseen ruutipaineen avulla. Tavoitteena on käsitellä konventionaalista aseteknologiaa ja
sen kehittymistä tarkastelujaksolla, jolloin nykypäivän uusimmista innovaatioista tulee
osa konventionaalista aseteknologiaa. Asiasisältö on pyritty rajaamaan sellaiseksi, että
siinä keskitytään teknologioihin, jotka saattavat tarkastelujaksolla koskettaa Suomen
Puolustusvoimia, ja teknologioihin, jotka ovat mitä suurimmalla todennäköisyydellä osa
jonkun maan sotavarustusta tarkastelujakson loppuun mennessä.
Verrattuna STAE I 2004 sisältöön tähän lukuun on tehty toimeksiannon mukaisesti
pääosin vain suhteellisen pieniä, oleellisiin muutoksiin tai uuteen tietoon keskittyviä
päivityksiä. Lukua 4 on lisäksi täydennetty seuraavilla uusilla kappaleilla: lähipuolustusheittimet ja taistelupanssarivaunujen pääaseet.

4.2

Taistelijan henkilökohtaiset asejärjestelmät

4.2.1

Lähipuolustusaseet

Lähipuolustusaseena on perinteisesti käytetty pistoolia. Kansainvälisesti lähipuolustusaseiden kategoriaan voidaan luokitella myös konepistoolit sekä haulikot, joita käytetään
erityisesti turvamiesten ja erikoisjoukkojen käsiaseina. Tässä osuudessa käsitellään myös
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tarkkuus-, rynnäkkö- ja konekiväärit sekä heitteet, käsikranaatit ja lähipuolustusheittimet.

Pistoolit ja konepistoolit
Pistoolien ja konepistoolien osalta 9x19 kaliiperin yleisesti käytössä olevien ammusten
ominaisuudet eivät riitä läpäisemään nykyisin palveluskäytössä olevia luotiliivejä. Tämän vuoksi useissa maissa on aloitettu tutkimuksia aiempaa tehokkaamman asejärjestelmän kehittämiseksi. Esimerkiksi NATO:ssa perustettiin ”Personal Defence Weapon”
-työryhmä, jonka tavoitteena oli valita uusi lähipuolustusase. Keskeisimpänä vaatimuksena lähipuolustusaseelle on kyky lamauttaa modernilla suojaliivillä varustettu taistelija
aina 100 metrin etäisyydelle. Tarkoituksena oli valita kaliiperien 5.7 x 28 (FN P90) ja
4.6 x 30 (Heckler & Koch MP7) välillä, mutta päätöstä ei saatu aikaan. Nämä aseet on
tarkoitettu ensisijaisesti sellaiselle henkilöstölle, joka ei osallistu suoranaisesti taistelutehtäviin, mutta tarvitsee pistoolia tarkemman ja tehokkaamman itsepuolustusaseen. Ase
on suunniteltu ja muotoiltu siten, että se on helppokäyttöinen ja vaivaton pitää jatkuvasti mukana. Esim. P 90:n paino on kohtuullinen (ladattuna 3 kg), ja sen ulkomitat
pysyvät samana riippumatta siitä onko se ladattu vai ei. Lippaan patruunakapasiteetti on
suuri (50 patruunaa). Läpinäkyvä lipas on sijoitettu aseen päälle, jolloin patruunamäärä
on nähtävissä koko ajan. P 90 -asetta varten on suunniteltu uusi patruuna 5,7x28, jolla
on pieni rekyyli-impulssi (2/3 9mm:n patruunasta), laakea lentorata, hyvä läpäisy sirpaleliiveihin sekä kaliiperiin nähden hyvä pysäytyskyky (stopping power). Aseen toimintaperiaate on suljetusta lukosta ampuva massasulku. Tämä rakenne antaa aseelle kertalaukauksilla hyvän tarkkuuden ja tekee aseen valmistustekniikasta yksinkertaisen. MP7
painaa 20 patruunan lippaalla 2,86 kg ja luodin lähtönopeus on noin 750 m/s. Luodin
paino on noin 1,7 g. Aseeseen soveltuvien ampumatarvikkeiden valikoiman laajuus on
suuri, ja mm. AP-luotisella patruunalla saavutetaan suurempi läpäisy kuin mitä vastaavalla 5,7x28 patruunaa ampuvalla P90-aseella. Aseen käsiteltävyys ja sen suunnittelussa
huomioidut erikoisjoukkojen tarpeet tekevät aseesta luokassaan ehkä parhaan saatavissa
olevan valmiin järjestelmän.

Kuva 1.

H&K MP7 4.6 mm PDW
(Lähde: Jane’s Defence Equipment Libraries, T J Gander, 2007)
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Konepistoolien (9mm/.45) käytön painopiste on siirtymässä sotilastoiminnasta yleisemmin viranomaiskäyttöön. Toisaalta konepistooli tulee säilymään erikoisjoukkojen ja
sotilaspoliisien aseistuksena myös tulevaisuudessa. Läntisten erikoisjoukkojen ja poliisin
kenties eniten käyttämä 9 mm:n ase on Heckler & Koch MP5:n eri versiot ja siitä eri
maissa valmistetut kopiot. Tietyissä sotilaallisissa erikoisoperaatioissa, joissa tarvitaan äänettömyyttä, käytetään 9-mm -kaliiperisia aseita. Haluttaessa aseen äänetöntä toimintaa
joudutaan patruunat lataamaan siten, että luodin lähtönopeus ei ylitä äänen nopeutta
(vo noin 300 m/s). Luodin hidas lähtönopeus aiheuttaa pienemmän osumaenergian ja
läpäisyn.

Haulikot, kranaattikiväärit ja -pistoolit
Erikoisjoukkojen aseistukseen, tilanteen niin vaatiessa, kuuluvat myös haulikot ja erilaiset kranaattikiväärit ja -pistoolit. Taistelukäyttöön tarkoitettujen haulikoiden suunnitteluperusteet ovat selkeästi erilaiset kuin siviilikäyttöön tarkoitettujen. Vaatimuksia
sotilaskäytössä ovat toimintavarmuus, helppokäyttöisyys ja pieni koko. Toimintavarmuuden takia haulikot ovat pumppu-, itselataus-/pumppu- tai revolveriperiaatteella
toimivia. Taisteluhaulikoiden rakenne on kehittymässä kohti ”bullbub -rakennetta”,
ulkomitoille asetettujen vaatimusten takia.
Taisteluhaulikoiden uusinta suuntausta edustaa revolveriperiaatteella toimiva Pancor
Jackhammer Mark 3-A2, joka on valmistettu lähes kokonaan muovista mukaan lukien
patruunarumpu, josta patruuna laukaistaan. Aseen piippu ja eräät laukaisukoneiston
osat ovat terästä.
Haulikoille on olemassa erittäin monipuolinen valikoima ampumatarvikkeita, mukaan
lukien “less lethal” -ampumatavikkeet. Haulikoihin on kehitteillä myös sirpale- ja ontelolaukauksia, joiden avulla haulikon tehokasta ampumaetäisyyttä voidaan jatkaa jopa
yli 100 metrin.
Huolimatta meneillään olevasta suuntauksesta kohti entistä pienempiä kaliipereja, .40
ja .45 kaliiperin lähipuolustusaseet tulevat säilymään sotilaspoliisien ja erikoisjoukkojen
varustuksessa. Suuren kaliiperin etuna on muun muassa mahdollisuus säilyttää riittävä
iskuenergia aliäänipatruunalla (ammuttaessa äänenvaimentimella varustetulla aseella) ja
lentoradan vakaus erilaisten väliaineiden läpi ammuttaessa.
Aseiden runko-osien valmistusmateriaalina muovi on noussut kevytmetallien ja teräksen rinnalle. Muovin käytöllä saavutetaan helpompi valmistettavuus, keveys ja syöpymättömyys. Muovista valmistettujen runkojen kestävyys ammunnassa on riittävä. Pistoolien laukaisukoneiston toimintaperiaatteena kaksitoimisuus tulee olemaan ehdoton
vaatimus. Tämä mahdollistaa aseen kantamisen patruuna patruunapesässä iskuvasara
alhaalla, jolloin ase on turvallinen kannettava, mutta myös välittömästi käyttövalmis.
Myös lähipuolustusaseissa laser-osoittimet, taktiset valot ja optiset tähtäimet tulevat lisääntymään aseiden lisävarusteina. Pienimmät mallit voidaan asentaa jo aseiden sisälle
niin, etteivät ne kasvata aseiden ulkomittoja.
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Rynnäkkökiväärit
Nykymallinen rynnäkkökivääri tulee säilymään jalkaväkitaistelijan perusaseena. Aseella
tulee kyetä vaikuttamaan tehokkaasti jalkaväkeen ja kevyesti panssaroituihin kohteisiin
kaikissa valaistusolosuhteissa. Aseen mekaanisessa rakenteessa ei tule tapahtumaan suuria muutoksia. Asetyypissä tapahtuva tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt parantamaan aseen hallittavuutta purske- ja sarjatulella.
Rynnäkkökiväärin tehoa tullaan parantamaan aseeseen kiinnitettävillä, rakenteeseen integroiduilla lisävarusteilla. Lisävarusteratkaisut toteutetaan optronisten välineiden, mekaanisten sovellutusten tai ammustekniikan avulla. Optronisia lisävarusteita ovat mm.
tähtäinkaukoputket, valopistetähtäimet, valo-osoittimet, laser-osoittimet, etäisyysmittarit sekä valonvahvistin- tai lämpökameratähtäimet.
Esimerkkeinä mekaanisista sovellutuksista ovat nykyistä suurempi lipas, etutuki sekä
äänenvaimennin. Ammusteknisiä lisävarusteita ovat erikoispatruunat, kiväärikranaatit
tai -raketit sekä kranaattiampumalaite. Uutta suuntausta edustavat belgialainen F2000,
H&K XM8 ja USA:n asevoimien seuraavan sukupolven henkilökohtaisen taisteluase
OICW. Tarve parantaa yksittäisen taistelijan tulivoimaa on johtanut suunnittelua siten,
että aseisiin on rakennettu samaan koneistoon kiväärikaliiperinen 5.56x45 ja kranaatteja
ampuva 20 tai 40 mm ase. F2000 on täysin varusteltuna 6.5 kg painava modulaarinen asejärjestelmä, jonka tulinopeus on 850 ls/min. Siinä on 1.6x suurentava optinen
tähtäin ja irrotettava 40 mm kranaatinampumalaite. Optinen tähtäin voidaan korvata
ammunnanhallintajärjestelmällä (FCS). XM8 on myös modulaarinen 5,56 kaliiperinen
rynnäkkökivääriasejärjestelmä, joka voidaan varustaa muun muassa 40 mm XM320
kranaatin ampumalaitteella. OICW painaa 7 kg ja siinä on kiinteä 20 mm kranaattikivääri kuuden ammuksen lippaalla. Tähtäinlaite sisältää ammunnanhallintajärjestelmän,
johon kuuluvat laseretäisyysmittari, videokamera, päiväoptiikka ja maaliseurain. Ampumatarvikkeena on sirpalelaukaus, joka voidaan ohjelmoida toimimaan ilmaräjähteisesti,
iskutoimisesti, iskutoimisesti hidasteisena tai ilmaräjähteisesti 2–3 m kohteen takana.
OICW-järjestelmän ongelmien vuoksi (mm. suuri koko ja paino ja 20 mm ampumatarvikkeen heikko teho) kehitysohjelma lopetettiin 2004, mutta työtä jatkettiin kolmessa
eri kehitysohjelmassa ”OICW increment” 1 (karabiinin kehittäminen), 2 (kranaattikiväärin kehittäminen) ja 3 (näiden yhdistelmä).
Ranskassa on viety eteenpäin vastaavaa ohjelmaa (AIF = Arme Individuelle Future) kuin
OICW. Ranskalaisten näkemyksen mukaan riittävän tehokkaan sirpalelaukauksen kaliiperi tulee olla vähintään 30 mm, mieluummin 35 mm. Ruotsissa on suunnitteilla
korvata 5,56 AK 5 ja 40 mm M203 yhdistelmä SSW (Squad Support Weapon System) järjestelmällä. Järjestelmä sisältää kerta-automaattisen 40 mm (LV/MV) kranaatin
ampumalaitteen 4–6 laukauksen lippaalla, integroidun NATO PDW aseen, ammunnanhallinnan (FCS), mahdollisuuden pimeänäkölaitteelle sekä ohjelmoitavan 40 mm
sirpalelaukauksen. Näiden aseiden mukana myös elektroniikka on tullut käsiaseisiin.
Elektroniikkaa käytetään ammunnanhallintaan liittyen etäisyyden mittaamiseen ja
ampuma-arvojen asetukseen, mutta myös laukaisukoneiston toiminnan ohjaamiseen.
Tähtäyskuva voidaan heijastaa videokameran välityksellä taistelukypärän visiiriin, maali
lukitaan tähtäyskuvaan ja ase laukeaa vasta kun aseen piippu, tähtäyskuva ja maali kohtaavat.
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Kuva 2.

Objective Individual Combat Weapon (OICW)
(Lähde: Jane’s Defence Equipment Libraries, 2002)

Konekiväärit
Konekivääreiden kehitys on jakaantunut kahteen päälinjaan:
1. Käytössä olevan rynnäkkökiväärin kanssa saman kaliiperinen vyö- tai lipassyöttöinen
konekivääri.
2. Kaliiperiltaan rynnäkkökivääriä suurempi ja tehokkaampi vyösyöttöinen konekivääri.
Vaihtoehdon 1 mukainen ase soveltuu patruunahuollon kannalta hyvin ryhmäaseeksi,
mutta ei anna suurempaa käytännön tulinopeutta lukuun ottamatta (vyösyöttöisenä)
parempaa tulitehoa kuin rynnäkkökivääri. Lisäksi aseen taistelutekninen käytettävyys
on hyvä, koska se kulkee helposti ryhmän mukana. Tämän vaihtoehdon edustajia ovat
esim. venäläinen RPK-74 (5.45x39), englantilainen L86A1 (5.56 NATO), saksalainen
MG36 (5.56 NATO) ja belgialainen FN MAG M240E Minimi (5.56 NATO), joka valittiin korvaamaan amerikkalainen M60 (7.62 NATO) palveluskäytössä Yhdysvalloissa.
Vaihtoehdon 2 mukainen ase on tehokas ryhmän tulitukiase, mutta patruunahuollon
kannalta aiheuttaa ongelmia täydennyksen ja mukana kuljetettavien patruunoiden määrän suhteen. Palveluskäytössä jo pitkään olleita vastaavia asemalleja ovat esim. saksalainen MG3 (7.62 NATO) ja venäläinen PKM (7.62x53R).
Venäjällä ryhmäasetta kehitetään prototyyppiasteella olevasta uudesta 6 mm kaliiperisesta MMG konekivääristä.
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Kranaattikiväärit
Kranaattikivääreitä on valmistettu sekä kertalaukeavina itsenäisinä aseina ja kranaatinampumalaitteina, jotka vaativat kiinnitysalustan, esim. rynnäkkökiväärin, että useamman kerran (3–12) laukaistavina revolveriperiaatteella toimivina itsenäisinä aseina. Kertalaukeavista hyvin lyhyistä, taitto- tai teleskooppiperällä varustetuista aseista käytetään
myös kranaattipistoolin nimeä.
Lähes kaikkien länsimaisten aseiden käyttämä ampumatarvike on kaliiperia 40x46.
Venäläisillä on oma 40 mm kranaattipatruuna VOG-25, joka poikkeaa rakenteeltaan
40x46 patruunasta. Toimintaperiaate venäläisessä patruunassa on samanlainen kuin
40x46 patruunassa, mutta VOG-25 -patruuna on hylsytön. Ruudin palaminen tapahtuu kranaatin perään kiinnitetyssä ”painekammiossa”, joka poistuu putkesta kranaatin
mukana.
Kaliiperin 40x46 mm LV kranaattikivääreiden tehokas ampumaetäisyys on noin 150–
200 m ja maksimiampumaetäisyys n. 400 m. Vaatimukset kranaatin tehon ja ampumamatkan kasvattamisesta sekä lyhyemmästä lentoajasta ovat johtaneet uusiin rakenneratkaisuihin aseiden osalta. Aseet kestäisivät rakenteellisesti suuremmat paineet ja
lähtönopeudet, mutta ampujaan kohdistuva rekyyli tulee liian suureksi. Tämän vuoksi
on uusissa kaliiperiltaan 40 mm:n (Medium Velocity) vielä kehiteltävissä aseissa käytetty
rekyylinhallintaan erilaisia vaimenninratkaisuja. Toinen vaihtoehto rekyylinhallintaan
on kaliiperin pienentäminen, esim. 20 mm OICW tai 25 mm XM25 ja aseen muuttaminen rekyylitoimiseksi itselataavaksi kerta-automaatiksi sekä kranaatin tehon parantaminen esim. uusilla sytytinkonstruktioilla (ilmaräjähteiset). Näillä uusilla ratkaisuilla
voidaan ampumaetäisyys kasvattaa aina 1500 m:iin asti. Toisaalta kaliiperin pienentäminen pienentää myös tehokkaiden sirpaleiden lukumäärää. Kranaatin tehoa maalissa
voidaan nostaa parantamalla sen ontelo- tai sirpalevaikutusta sopivalla suunnittelulla tai
parantamalla sytyttimen ominaisuuksia esim. laseriin perustuvalla aikautuksella. Tässä
järjestelmässä aseeseen kuuluva lähetin antaa valittua ampumamatkaa vastaavan ajan
kuluttua laserpulssin, joka räjäyttää kranaatin ilmassa kohteen yläpuolella, jolloin kranaatin sirpalevaikutus on huomattavasti parempi kuin maassa räjähtävällä kranaatilla.
Kranaattikivääreiden rakennemateriaalit ovat keveysvaatimuksista johtuen pääosin alumiiniseoksia ja muoveja. Kaliiperin 40x46 patruunan rakenteesta johtuen itse aseen
putkeen kohdistuvat paineet jäävät pieneksi mahdollistaen keveän rakenteen. Kranaattikivääreiden kehitys ei todennäköisesti tule olemaan kovin merkittävää, vaan järjestelmä
halutaan pitää yksinkertaisena, toimintavarmana ja edullisena ryhmän tulitulitukiaseena.

Tarkkuuskiväärit
Tarkkuuskiväärien kehitys on jakaantunut kahteen kaliiperiluokkaan käyttötarkoituksen mukaan:
1. Henkilömaaleihin pääasiallisesti käytettävät aseet, kaliiperit 6.5–8.6 mm (6.5x55,
7.62x51, .300 WinMag, 7.62x53R, .338 LM)
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2. Koviin/puolikoviin maaleihin käytettävät aseet, kaliiperit 12.5–20 mm (.50 BMG,
12.7x107 (NSV), 14.5x114 (KPV), 20x82, –128, –139).
Kaliiperiluokan 1 henkilömaaleihin käytettävät aseet ovat kertalaukeavia pulttilukkoaseita niiden paremman rakenteellisen tarkkuuden vuoksi. Aseiden rakennetta kehitetään parantamaan tarkkuutta ja helpottamaan valmistusta. Äänenvaimentimet tulevat
yleistymään. Niillä ei pyritä täydelliseen äänettömyyteen muuten kuin erikoistehtävissä
hyvin lyhyillä matkoilla (max 100 m). Normaalissa tarkka-ampujatoiminnassa henkilömaaleja vastaan 300–600 m etäisyyksillä äänenvaimentajalla pyritään estämään tuliaseman paljastuminen suupamauksen, suuliekin ja aseen suupaineen aiheuttaman lumen
tai irtomaan pölyämisen takia.
Pääasiallisena tähtäinlaitteena käytetään tähtäinkaukoputkea, jonka suurennussuhteeksi
sotilaskäytössä on vakiintunut 10x. Optoelektroniikan kehittyessä vastaamaan sotilaskäytön vaatimuksia tulevat käyttöön tähtäinkiikarimallit, joihin on sisään rakennettu
lasertoiminen etäisyydenmittaus yhdistettynä automaattiseen etäisyyden asetukseen.
Valonvahvistimien käytössä on kaksi eri tapaa:
1. Käytetään tähtäinkiikariin asennettavaa erillistä valonvahvistinosaa, jolloin tähtääminen tapahtuu normaalisti tähtäinkiikarin läpi (esim. Simrad KN-252 F).
2. Käytetään erillistä valonvahvistin/ tähtäinkiikaria, joka vaihdetaan normaalin päivätähtäinkiikarin tilalle.
Paremmuutta näiden välillä ei voida selkeästi osoittaa, joten kumpikin käyttötapa tulee säilymään jatkossa. Molemmilla käyttötavoilla suurin toimintaetäisyys on 500 m.
Valonvahvistimien käyttöetäisyyttä pyritään kasvattamaan lisäämällä vahvistinputkien
erottelukykyä, mutta mitään radikaalia toimintatavan muutosta ei ole nähtävissä. Lämpökamerasovellutukset eivät ole lyöneet itseään läpi, johtuen niiden virrankulutuksesta
ja hinnasta. Ne ovat kuitenkin voimakkaassa kehitysvaiheessa.
Aseiden piiput on suunniteltu käyttämään normaaleja lyijysydämisiä luoteja, joiden
teho henkilömaaleihin on riittävä pidemmiltäkin etäisyyksiltä (400–600 m). Haluttaessa parempaa läpäisyä on käytettävä kovametalliytimellä varustettuja luoteja. Sytyttävien
panssariluotien valmistaminen pieniin, alle 20 g luoteihin on mahdollista esim. luodin
erillisen kärkikappaleen (zirkonium tai titaani) avulla.
Kaliiperin .338 Lapua Magnum aseet tulevat lisäämään maailmalla suosiotaan. Näillä saadaan aikaan suurempi tehokas ampumaetäisyys kuin kaliiperin 7.62x51 aseilla.
Näiden aseiden paino ei kuitenkaan nouse tarvittavaan tehoon nähden kohtuuttoman
suureksi. Esim. Sako TRG-42 (.338 LM) painaa taistelukunnossa n. 6 kg.
Kaliiperiluokan 2 aseiden kovilla maaleilla tarkoitetaan kevyesti panssaroituja ajoneuvoja ja puolikovilla tavallisia ajoneuvoja, viesti/tulenjohtolaitteita, tutka-antenneja, kuljetushelikoptereita. Tällaisiin maaleihin vaikuttamiseksi joudutaan ampumaan useita
laukauksia lyhyen ajan sisällä, joten käytettävät aseet tulevat olemaan toiminnaltaan
kerta-automaattisia. Tulitehtävä joudutaan suorittamaan ampumalla nopeasti 5 – 10 ls
(1–2 lipasta) ja poistumaan tuliasemasta vastatoiminnan takia. Kerta-automaattien yleiSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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sin toimintaperiaate on piippurekyyli (lyhyt/pitkä). Toimintaperiaatteeltaan kaasutoiminen ase antaa paremman rakenteellisen tarkkuuden kiinteän piippurakenteen takia.
Kaasutoimiset asemallit ovat kehitteillä (Stoener SR-50). Tarkkuuden kannalta hyviä
vaihtoehtoja ovat myös hidastettu massasulku (H&K) ja inertiasulku, jotka molemmat
mahdollistavat kiinteän piippurakenteen.
Aseiden kaliiperiksi on vakiintunut 12.7 mm (.50 BMG (12.7x99), 12.7x108) olemassa
olevista valmiista patruunoista johtuen. Patruunat on alkujaan tarkoitettu konekiväärikäyttöön, eikä tarkkuus ole aina ollut tarkkuuskiväärikäyttöön riittävä. Nyt eri valmistajat ovat kehittäneet tarkkuudeltaan parempia patruunoita tarkkuuskiväärikäyttöön.
Luotien massa mahdollistaa maalissa vaikuttavien räjähtävien ja sytyttävien luotien valmistamisen. Normaaleilla luodeilla lähtönopeudet vaihtelevat 850–950 m/s:n välillä.
Tyypillinen läpäisy kovametallisella läpäisykappaleella olevalla AP-luodilla on n. 10–15
mm panssariterästä 90°:n iskukulmalla 1000 m:ssä. Haettaessa tämän kaliiperin aseille
parempaa läpäisyä ja suorempaa lentorataa joudutaan käyttämään alikaliiperisia luoteja,
jolloin piipun rihlannousu on oltava tälle luotityypille ja lähtönopeudelle sopiva. Lähtönopeudet alikaliiperiluodeilla ovat n.1200 m/s ja läpäisy n. 25 mm 90° iskukulmalla
kovuudeltaan 350 HB:n teräslevyyn. Aseissa käytetään samoja tähtäinkiikareita ja valonvahvistimia kuin henkilömaaleihin käytettävissä aseissa. Käytettäessä em. patruunoita
aseiden paino voidaan pitää 10–15 kg:ssa.
Kaliiperiluokkien 12,7–20 mm aseet on tarkoitettu taistelijaparin/ryhmän käytettäviksi.
Barrett Firearms:lla on kehitteillä “Payload Riﬂe, XM109”, joka on oikeastaan kranaattikivääri. Se käyttää ampumatarvikkeena 25 mm OCSW:n patruunaa. Ase on kerta-automaattinen ja lipassyöttöinen (4 patruunaa). Suurin tehokas ampumaetäisyys on 2000
m ja aseen paino noin 14 kg. Ampumatarvikkeiksi on suunniteltu OCSW:n ohjelmoitavia ampumatarvikkeita halvempia sirpale- ja ontelolaukauksia iskusytyttimillä, joiden
etuna on esim. 12,7 mm tarkkuuskivääreiden kineettisen energian ampumatarvikkeisiin
nähden tehon säilyminen myös pitkillä ampumaetäisyyksillä.

Kuva 3.

Barrett 25 mm Payload Riﬂe
(Lähde: Jane’s Defence Equipment Libraries, Charles Q Cutshaw, 2002)
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Lähipuolustusheittimet
Valtioneuvoston selonteon mukaisesti Suomi valmistautuu liittymään jalkaväkimiinat
kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2012. Jalkaväkimiinojen poistumisen myötä
menetettävä suorituskyky pyritään korvaamaan hankkimalla uutta suorituskykyä tuottavia järjestelmiä vuosina 2009–2016.
Osaa poistuvasta suorituskyvystä korvataan hankkimalla seuraavia välineitä ja järjestelmiä:
• modernisoituja telamiinoja
• viuhkapanoksia ja laukaisujärjestelmiä
• lähipuolustusheittimiä
• valvontajärjestelmiä.

Hankittavilla välineillä korvataan jalkaväkimiinojen suorituskykyä seuraavissa
tehtävissä:
• panssari- ajoneuvomiinojen sekä esteiden ja murrosteiden suojaaminen sekä niiden
raivaamisen estäminen tai vaikeuttaminen
• omien joukkojen ryhmityksen suojaaminen
• alueen vapaan käytön estäminen hyökkääjältä
• tappioiden tuottaminen hyökkääjälle.
Lähipuolustusheitinjärjestelmän erityisinä vaatimuksina ovat, että asejärjestelmä on kevyt ja helppokäyttöinen, tehokas kohteessaan ja luotettava. Ammusvaihtoehtoina aseelle
vaaditaan sirpaloituva sekä harjoituskranaatti. Näiden lisäksi järjestelmällä tulisi voida
ampua savu-, infrapuna- ja valokranaattia. Myös ääni-, kyynelkaasu- ja muut kranaatit
ovat hyvä lisä repertuaariin ottaen huomioon että asejärjestelmää tulee voida käyttää
myös kansainvälisissä joukoissa. Asejärjestelmän käyttö kv-joukoissa laajentaa myös
käyttö- ja varastointiolosuhdevaatimuksia oleellisesti (-46 - +71 CO). Asejärjestelmällä
on kyettävä ampumaan esteen yli vähintään 50 m:n päähän, mielellään 800 metriin asti.
Eikä se saisi paljastaa sijaintiaan äänellään eikä suuliekillään.
Lähipuolustusheittimiä on kehitteillä eri malleja yksiputkisesta aina 12-putkiseen asti.
Yksiputkinen lähipuolustusheitin on tarkoitettu yhden henkilön repussa kannettavaksi
malliksi, jonka kanssa taistelija voi siirtyä puolustusasemiin. Kolmeputkinen heitin on
taistelijaparin kannettava malli, jonka paino on n. 20 kg. 12-putkinen malli painaa täydellisenä varustuksineen n. 100 kg, jolloin se on enää liikuteltavissa jollakin kulkuneuvolla. Jotta ase olisi heti valmis ammuntaan, tulee ajoneuvon olla lavamallinen, johon ase
on kiinteästi kiinnitetty. Muovi ja komposiittirakenteilla aseita saadaan kevennettyä.
Laukaisujärjestelminä käytetään sähköistä ja SHOCK TUBE -menetelmää. Sähköinen
järjestelmä tuo lisäpainoa akun myötä. Lisäksi korkeat olosuhdevaatimukset asettavat
akun toiminnalle haasteita. SHOCK TUBE -menetelmän eduksi luetaan sen toiminta
vaativissakin oloissa, mutta varastointiaika aiheuttaa ongelmia samoin kuin akuilla.
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Ammuksia löytyy nykyisin ainakin viittä eri mallia erään valmistajan mallistosta. Ampumatarvikkeiden kehityssuunta on kehittymässä enemmänkin varoittaviin ja tainnuttaviin
ammuksiin. Tainnuttavilla tai vahvasti ärsyttävillä kaasuilla sekä kumi- ja ääniammuksilla tulee olemaan oma paikkansa ainakin kv-operaatioissa sekä mellakantorjunnassa.

50-800 m

Kuva 4.

4.2.2

Ammunnan periaatepiirros kolmiputkisella lähipuolustusheittimellä. (Lähde: MAAVMATLEASEJOS)

Kranaattikonekiväärit

Kranaattikonekiväärien käyttöperiaatteissa on tulevaisuudessa nähtävissä useampia vaihtoehtoja aseen ja ampumatarvikkeiden kehittämisessä. Nykyisin käytössä olevat kranaattikonekiväärimallit ovat kuitenkin käytössä vielä pitkään tulevaisuudessakin.
Kranaattikonekiväärien käyttöä ajoneuvoasenteisena kehitetään suojaustasoa ja ammunnanhallintajärjestelmää kehittämällä. Ajoneuvoasenteisten kranaattikonekiväärijärjestelmien merkittävimpiä ominaisuuksia on ampujan sijoittaminen ajoneuvon sisälle
suojaan, ammunnanhallintajärjestelmä, johon kuuluu mm. päivä- ja yötähtäin, laser
-etäisyydenmittaus, kulloinkin käytettävän ampumatarvikkeen ballistiikkatietojen syöttömahdollisuudet sekä omasuojajärjestelmä. Kehittyneimmissä järjestelmissä on lisäksi
vakautustoiminto pääaseelle, jolla mahdollistetaan tehokkaampi tulen käyttö ajoneuvon
liikkuessa.
Tornijärjestelmissä on kiinnitetty myös huomiota niiden monikäyttöisyyteen. Käyttäjä
voi vaihtaa kranaattikonekiväärin raskaaseen konekivääriin käyttötarpeen mukaan nopeasti ilman vaativia toimenpiteitä ammunnanhallintajärjestelmää käyttäen. Ajoneuvoasenteisten järjestelmien kehittämisessä hyödynnetään olemassa olevia asemalleja.
Tällöin yksi merkittävä epävarmuustekijä on poistunut tuotekehityksestä. Järjestelmien
kehittämisessä on otettu huomioon myös erilaiset ajoneuvomallit asennuksen osalta.
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Osa järjestelmistä edellyttää ajoneuvossa tornikehän aukkoa ja osassa ei tarvita muuta
kuin kaapelointien ja kiinnityksen edellyttämät reiät kattorakenteisiin. Asennustavoista
johtuen on kehitteillä joko optisella tähtäimellä tai videokuvalla (electro-optic) varustettuja tornijärjestelmiä.
Ajoneuvoasenteisia järjestelmiä ovat OWS (Overhead Weapon System) ja RWS (Remote
Weapon Station, kuva 5) kranaattikonekivääritornit. Ajoneuvoasenteisten järjestelmien
käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa niiden monipuolisen käytettävyyden takia.

Kuva 5.

Ajoneuvoon asennettava Remote Weapon Station (RWS) varustettuna 40
mm:n kranaattikonekiväärillä ja omasuojalla (Lähde: Jane’s Defence Equipment Libraries)

Kranaattikonekiväärien AGLS (Automatic Grenade Launcher System) osalta kehitys
kohdistuu tähtäimien, ammunnanhallinnan ja ohjelmoitavien ampumatarvikkeiden
kehittämiseen samanaikaisesti. Aseiden osalta kantama on vakiintunut noin 1500–2200
metriin eikä kantaman osalle ole odotettavissa muutoksia. Aseiden tulinopeudet vaihtelevat 200–450 ls/min. Ampumatarvikkeina näissä aseissa (AGLS) tullaan tulevaisuudessa käyttämään perinteisten iskutoimisten sirpale- ja ontelolla varustettujen (dual-purpose) sirpalekranaattilaukausten lisäksi ilmaräjähteisiä sirpalelaukauksia ohjelmoituina
räjähtämään maalin yläpuolella, edessä tai takana tuhottavan maalin sijainnista ja ampumatarvikkeen sirpaleviuhkan suunnasta riippuen.
Kehitteillä olevat ns. head-up näytöllä varustetut ammunnanhallintayksiköt laskevat
näille ampumatarvikkeille automaattisesti ampuma-arvot joko ilmaräjähteisenä tai maalissa räjähtävänä ohjelmoiden aikasytyttimen patruunapesässä putken suuosassa tai lentoradalla. Tällä pyritään tulen tarkkuuden ja tulen tehon kasvattamiseen ammuttavan
laukausmäärän samalla pienentyessä. Kehitteillä olevien ohjelmoitavien ampumatarvikkeiden korkean hinnan takia dual-purpose kranaatit lienevät tulevaisuudessa kranaattikonekiväärien pääampumatarvikkeita niiden kustannustehokkuuden takia. Käytettävien ampumatarvikkeiden sirpaleen tehoa voidaan lisätä esim. käyttämällä teräshaulien
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sijasta kovametallikuulia (tehokkaampia sirpaleita, mutta lukumääräisesti vähemmän).
Sytyttimien koon mahdollinen pieneneminen tulevaisuudessa antaa lisää mahdollisuuksia kranaattien tehon parantamiseen.
Kranaattikonekivääriaseistusta tullaan kehittämään myös ryhmän tukiasejärjestelmän
SSW:n (Squad Support Weapon) suuntaan siten, että järjestelmään kuuluu puoliautomaattitoiminen kranaattikonekivääri, integroitu henkilökohtainen ase (Personal Defence Weapon), ammunnanhallintajärjestelmä FCS (Fire Control System), yötähtäimen
käyttömahdollisuus sekä ohjelmoitava ampumatarvike. Aseen paino tulee olemaan 4
–6 kg välillä. Aseen tehokas käyttöalue tulee olemaan noin 250–350 metriä. Tällaisen
aseen käyttöön ottaminen edellyttää uutta LV/MV (Low/Medium Velocity) ampumatarviketta, jossa lähtönopeutta on pudotettu ja siten rekyylivaikutusta pienennetty merkittävästi.
Kehitysprojektina on myös käynnissä OCSW (Objective Crew Served Weapon, kuva
6), jonka tavoitteeksi on asetettu korvaavan aseen kehittäminen nykyisen 40 mm MK19
kranaatti- ja .50 kaliiperisen raskaan konekiväärin tilalle. Tavoitteena on kehittää kevyt,
kahden miehen kannettava ryhmäase. Aseen kaliiperiksi on valittu 25 millimetriä. Sen
on suunniteltu olevan tehokas ammuttaessa 2000 metriin elävää voimaa vastaan ja 1000
metriin mm. kevyesti panssaroituja ajoneuvoja. OCSW suunnitellaan myös ajoneuvoihin asennettavaksi.

Kuva 6.

40 mm MK19 kranaatti- ja .50 kaliiperisen raskaan konekiväärin korvaava
OCSW (Objective Crew Served Weapon) järjestelmä (Lähde: Jane’s Defence Equipment Libraries, 2002)

Järjestelmään kuuluu pimeänäkölaitteet, laseretäisyysmittari, laskintähtäin ja ohjelmoitava heräte- tai aikasytytin. Aseen paino tullee olemaan noin 11 kg, jalusta noin 4 kg,
laskintähtäin noin 2 kg ja ammuskannu 31 ammukselle noin 7 kg. Kaliiperin muuttamisella on vaikutusta myös ammuksen lentoradan korkeuteen (kuva 7), joka aseella
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2000 metriin ammuttaessa olisi noin 100 metriä, kun se esimerkiksi Mk19 kranaattikonekiväärillä on noin 400 metriä. Aseeseen on suunnitteilla kolmen tyyppisiä ammuksia;
sirpalekranaatti ohjelmoitavalla heräte- tai aikasytyttimellä, onteloammus ja harjoitusammus. Jotta ampumatarvikkeella saadaan riittävä sirpalevaikutus sirpaleliiveillä varustettuihin henkilömaaleihin, on sirpaloitumisen oltava tarkasti hallittu.

Kuva 7.

4.2.3

Kaliiperin (OCSW) muutoksen vaikutus ammuksen lentoradan korkeuteen
(Lähde: Jane’s Defence Equipment Libraries)

Non-Lethal-Weapons (ei-tappavat aseet)

NLW- (Non-Lethal-Weapons) nimikkeellä tarkoitetaan ei-tappavia aseita ja ampumatarvikkeita. Aseet on suunniteltu lamaannuttamaan, eristämään tai merkitsemään kohde
mahdollisimman pienin henkilö-, materiaali- ja ympäristövaurioin. Ei-tappavilta aseilta ja ampumatarvikkeilta ei voida kuitenkaan vaatia täysin niiden nimenmukaista toimintaa, sillä erityisesti kineettiseen energiaan perustuvien ampumatarvikkeiden käyttö
pehmeään kudokseen aiheuttaa lähes poikkeuksetta pysyvän ruumiinvamman. Tämän
vuoksi ei-tappavia (NLW) aseita kutsutaan myös LLW- (Less Lethal) aseiksi.
Konventionaalisten aseiden teknologioissa ei-tappavista aseista käsitellään vain ne järjestelmät, jotka ovat osa, tai ovat liitettävissä osaksi, taistelijan henkilökohtaista sotavarustusta. Konventionaalisissa teknologioissa ei siis käsitellä infra-/ultraääniteknologioita,
energeettisiä materiaaleja, suuritehoisia mikroaaltoja, RF -signaaliteknologioita, elektromagneettiseen spektriin vaikuttavia laitteita eikä kemikaaleja kuten liimoja, kitkaa
vähentäviä aineita ja taistelukaasuja.
Nykyisin käytössä olevat NLW -teknologiat perustuvat kemiallisiin- ja orgaanisiin yhdisteisiin sekä kineettiseen energiaan. Konventionaaliseen teknologiaan perustuvien
NLW -järjestelmien käyttö samanaikaisesti useita kohteita vastaan sisältää niin suuren
sivullisten loukkaantumisriskin, että niitä hyödyntävien NLW -järjestelmien ensisijainen käyttökohde on yksittäinen taistelija.
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Tällä hetkellä NLW -järjestelmien käyttö eri maiden armeijoissa on erittäin kirjavaa ja
varustus laajamittaisiin operaatioihin täysin riittämätöntä. Tulevaisuuden NLW -järjestelmien kehittämisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on rakentaa kattava sotavarustus,
joka täyttää nykyisin käytössä olevan pampun ja luodin välisen harmaan alueen.
Tulevaisuuden NLW -aseteknologioiden suunnittelu ja kehittäminen on kiinteä osa
koko NLCS- (Non-Lethal Capability Set) järjestelmän kehittämistä. NLCS -järjestelmän suunnittelu voidaan jakaa karkeasti viiteen osa-alueeseen:
1. henkilökohtainen suojavarustus
2. aseet ja ampumatarvikkeet
3. henkilökohtainen koulutus
4. operaatiokoulutus
5. harjoitusvälineet
Ase- ja ampumatarviketeknologioiden kehittyminen arviointijaksolla perustuu varsinaisen sotavarustuksen kehittymiseen, ja uusien NL-teknologioiden laajamittainen käyttöönotto tapahtuu verraten hitaasti. Tulevaisuuden järjestelmien suunnittelun perusteena voidaan käyttää eri teknologioiden vaikutusetäisyyttä.
Pamput ovat tulevaisuudessakin kiinteä osa taistelijan henkilökohtaista varustusta. Erityisesti pampun helppokäyttöisyys, edullisuus ja tehokkuus tekevät siitä vaikeasti korvattavan aseen. Pampun haittapuolena on pidettävä perusteellista ja jatkuvaa käyttäjäkoulutusta, sillä väärinkäytettynä pamppu on sekä käyttäjälle että kohteelle vaarallinen.
Pampun korvaaminen erilaisilla tainnuttavilla aseilla on teknologisesti mahdollista,
mutta se tapahtunee asteittain viranomaiskäytöstä sotilaskäyttöön.
Kemiallisiin ja orgaanisiin yhdisteisiin perustuva sumuttimien vaikutusetäisyys on metristä viiteen metriin, ja niiden vaatima käyttäjäkoulutus on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin pampun. Aseeseen kiinnitettävät sekä irralliset korkeatehoiset valaisimet
tulevat yleistymään niiden edullisuuden ja laajan käytettävyyden vuoksi. Valaisimien
perinteinen käyttö kohteen valaisuun laajenee valotehon kasvaessa myös kohteen sokaisuun. Valaisimien käyttöetäisyys on metristä jopa 1500 metriin.
Erilaisten heitteiden vaikutusetäisyys on muutamista metreistä useisiin kymmeniin
metreihin. Heitteiden teho voi perustua kemiallisiin ja orgaanisiin yhdisteisiin, pyroteknisesti toteutettuun valaisuun ja savuun, lamaannuttavaan ääni- ja/tai valoefektiin.
Uusimpina sovellutuksina tulevat yleistymään erilaisin kemiallisin yhdistein toteutetut
valoheitteet sekä sytytinteknologian kehittyessä myös kauko-ohjatusti toimivat heitteet.
Heitteiden muuttaminen ei-tappavasta tappavaksi ja päinvastoin on useissa tuotteissa
varsin helppo toteuttaa esimerkiksi äänen painetasoa muuttamalla. Heitteiden monikäyttöisyys, edullisuus ja käyttöturvallisuus ovat syitä, miksi taktisten heitteiden käyttö
tulee merkittävästi lisääntymään.
Haulikolla ammuttavien erikoisampumatarvikkeiden vaikutusetäisyys on 10–20 metriä.
Ampumatarvikkeiden teho perustuu kineettiseen energiaan, sillä ampumatarvikkeen
kaliiperi rajoittaa esimerkiksi pyroteknisten sovellutusten käyttöä.
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Tulevaisuuden teknologioissa tultaneen kuitenkin soveltamaan kemiallisten yhdisteiden
käyttöä, jolloin esimerkiksi kohteen valaisu ja merkitseminen on mahdollista. Haulikon
ja niillä käytettävien erilaisten ampumatarvikkeiden etuina ovat niiden valikoiman laajuus, käytettävyys, saatavuus ja edullisuus. Haittapuolena haulikon käytölle on ehdottomasti se, että sen vaikutusetäisyys sijoittuu heitteiden ja 40 mm LV- (Low Velocity)
asejärjestelmän alueelle.
40 mm LV- (Low Velocity, V0=75m/s) asejärjestelmä erillisenä aseena (esim.
Heckler&Koch 69) tai aseeseen kiinnitettävänä ampumalaitteena (esim. M203) on lähitulevaisuudessa yksi nopeimmin kehittyvistä asejärjestelmistä, mutta teknologisesti sen
peruskonsepti tulee pysymään samanlaisena vielä vuosia. Tämän kaliiperin etu on ampumatarvikevalikoiman laajuus. Asejärjestelmälle on saatavissa sirpale-, sirpale/ontelo-,
savu- ja valokranaatteja sekä laaja valikoima erilaisia harjoitusampumatarvikkeita. Varsinaisien ei-tappavien ampumatarvikkeiden, kuten lamaannuttavaan ääni- ja valoefektiin
perustuvien kranaattien sekä kineettiseen energiaan perustuvien projektiilien valikoima
kehittyy vuosittain. Nykyisin markkinoilla olevia ampumatarvikkeita käyttämällä on
kuitenkin mahdollisuus luoda suorituskyky joukoille, joka on riittävä koko tarkastelujaksolla. Kaliiperin tehokas ampumaetäisyys on muutamista metreistä 400 metriin.
Arviointijaksolla puolustusvoimien tulee luoda kattava ei-tappavien aseiden ja ampumatarvikkeiden sotavarustus, joka täyttää yhä vaativampien kansallisten- ja kansainvälisten
tehtävien asejärjestelmille asettamat vaatimukset.

4.3

Tulitukijärjestelmät

4.3.1

Kranaatinheittimistö

Tuotanto- ja kehitysvaiheessa olevat kranaatinheittimet jakaantuvat karkeasti perinteisiin heittimiin ja kranaatinheitinjärjestelmiin kehitystyön keskittyessä jälkimmäisiin.
Kranaatinheitinjärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä aseen, ampumatarvikkeen,
alustan ja ammunnanhallinnan muodostamaa kokonaisuutta. Kranaatinheitinjärjestelmät ovat pääsääntöisesti kranaatinheitinajoneuvoja, joista löytyy kaksi perusratkaisua.
Ensimmäisessä perinteinen kranaatinheitin on integroitu ajoneuvoalustaan ja toisessa
kranaatinheitin tai siitä kehitetty ase on torniasenteinen. Kranaatinheitinaseen kehityksessä ei ole näköpiirissä yhtä suurta muutosta kuin toteutunut kranaatinheitinjärjestelmiin siirtyminen. Muutoksesta huolimatta myös perinteisen kranaatinheittimen käyttö
jatkuu vielä tulevaisuudessa.
Tällä hetkellä kranaatinheitinjärjestelmien kehitystyö keskittyy NBC-suojan, liikkuvuuden, tulinopeuden ja kantaman parantamiseen sekä ammunnanhallinnan integrointiin. Krh-järjestelmien kaliiperiksi on vakiintumassa 120 mm. Massa ja tilavuus ovat
krh-järjestelmien tehokkaaseen käyttöön liittyviä tekijöitä, joihin tullaan kiinnittämään
jatkossa kasvavaa huomiota. Optimointi voidaan toteuttaa uusilla suunnittelumetodeilla, kehitystyön aikaisilla simuloinneilla ja laskennalla. Kokonaan uusien materiaalien
käyttöönotto ei ole todennäköistä, mutta suurlujuusterästen, titaanin, alumiinin ja
komposiittimateriaalien käyttösovellusten odotetaan lisääntyvän. Massan ja tilavuuden
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optimointi tähtää krh-järjestelmän taktisen ja operatiivisen liikkuvuuden parantamiseen
sekä kustannustehokkuuteen.
Modulaarisuus on keskeinen osa tulevaisuuden krh-järjestelmää. Tällöin tilaaja voi määrittää kaliiperin, omasuojan tason, ampumatarvikemäärän ja laadun, automaation tason
sekä miehistön lukumäärän vaikuttamatta olennaisesti järjestelmän toimivuuteen. Asetekninen keino modulaarisuuteen pyrittäessä on kehittää joustolaitteita ja kehtorakenteita, jotka mahdollistavat aseen sekä ammunnanhallintajärjestelmän integroinnin yhä
kevyempiin kuljetusalustoihin.
Kranaatinheitinjärjestelmien käyttöön vaaditaan jatkossa yhä vähemmän miehistöä.
Todennäköisesti miehistön lukumäärä vähenee 2–3 henkilöön/ase, joka saavutetaan
ensisijaisesti ampumatarvikekäsittelyn automatisoinnilla. Täydellinen automatisointi
edellyttäisi krh-panosjärjestelmän muuttamista nykyisestä. Automatisoinnin perustuessa nykyiseen panosjärjestelmään, on tarve luoda turvallinen ja luotettava tekninen ratkaisu, jossa panosta voidaan latausvaiheessa muuttaa. On todennäköistä, että ongelma
ratkaistaan jo tarkastelukauden aikana. Ammunnanhallinnan kehittyessä on edelleen
mahdollista, että krh-järjestelmää operoi vain kaksi miehistön jäsentä, joista toinen vastaa liikkuvuudesta ja toinen aseesta. Miehistön lukumäärän minimointi on mahdollista
toteuttaa vain ensimmäisen sukupolven krh-järjestelmistä saatavien käyttökokemusten
avulla.
Tulevien krh-järjestelmien tulee kyetä vastaanottamaan, käsittelemään ja lähettämään
monipuolista informaatiota tehokkaasti. Pääosin informaatio on digitaalista. Tämä
edellyttää krh-järjestelmiltä toimivaa liittymäpintaa johtamisjärjestelmiin. Jo nykyään
käytössä olevat paikantamis-, ammunnanhallinta- sekä osin myös informaatioratkaisut
tiedon käsittelyn osalta ovat riittäviä, mutta kyetäkseen toimimaan tehokkaana ja itsenäisenä osana taistelevaa osastoa, on ensisijaisena kehityskohteena oman ympäristön
tilannekuvan parantaminen ja siitä tiedottaminen. Välineet, kuten kamerat, tutkat, etäisyysmittarit sekä kaasun- että säteilynilmaisimet ovat olemassa ja niiden integroiminen
krh-järjestelmiin on mahdollista kunhan informaation keskitetty käsittely ja siirto järjestelmissä saadaan riittävälle tasolle.
Krh-järjestelmässä käsiteltävän informaation määrän odotetaankin kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Järjestelmää kuormittavat lisääntynyt sisäinen informaatio, kuten
laskenta-, paikantamis-, taltiointi-, ohjaus- sekä turvajärjestelmät sekä ulkoinen tulenkäyttöön, johtamiseen sekä tilannetietoisuuteen liittyvä informaatio. Tämä edellyttää
tehokkaita ja luotettavia tiedon siirto- ja käsittelymenetelmiä, jotka on tarkoitettu toimimaan ääriolosuhteissa.
Ampumatarvikekehityksen myötä on mahdollista kasvattaa tehokkuutta ottamalla
käyttöön kulloiseenkin taistelutilanteeseen parhaiten soveltuva tarvike, kuten panssarintorjunta-, kuorma- tai muuhun vaikutukseen perustuva ammus. Jotta järjestelmissä
voidaan turvallisesti käyttää erilaisia valitun kaliiperin mukaisia ampumatarvikkeita,
tulee yhteensopivuus ratkaista krh-järjestelmien ja niiden ampumatarvikkeiden standardointia kehittämällä. Tarkemmat ja tehokkaammat ampumatarvikkeet antavat mahdol-
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lisuuden optimoida yksittäisen krh-järjestelmän autonomista toiminta-aikaa ja logistisia
ratkaisuja.
Toimiessaan itsenäisinä yksikköinä joutuvat krh-järjestelmät vastaamaan omasta lähialueen valvonnasta ja suojasta vihollisen tiedustelua vastaan. Erillisiä, mukana kulkevia
ja päälle laitettavia maastouttamisjärjestelmiä ei nähdä todennäköisinä tulevaisuuden
nopeasti liikkuvissa ja vähäisellä miehistöllä toimivissa krh-järjestelmissä. Maastouttaminen perustuu rakenteellisiin häiveteknisiin ratkaisuihin sekä integroituihin maastouttamislaitteisiin. Krh-järjestelmän hankinta- ja ylläpitokustannukset puoltavat myös
tehokkaiden harhautuslaitteiden käyttöä osana taistelutoimintaa.
Tulevaisuuden kranaatinheitinjärjestelmä on kiinteä osa verkottunutta taistelukenttää.
Se on pienempi, kevyempi sekä maastokykyisempi kuin kehitteillä olevat krh-järjestelmät ja erikseen suunniteltu yhteensopivaksi logistiikkajärjestelmään. Modulaarisuus
mahdollistaa aseen ja ammunnanhallinnan integroinnin eri alustoille ilman merkittäviä
muutostöitä. Pitkälle automatisoidulla aseella voidaan ampua nykyään käytössä olevien
ampumatarvikkeiden lisäksi tarkempia, tehokkaampia ja hieman nykyistä suuremman
kantaman mahdollistavia ampumatarvikkeita. Tarvittaessa aseella voidaan ampua myös
suoraan liikkeestä.

4.3.2

Tykistö

Tykistön tehtävinä on edelleen vastatykistötoiminta, torjuntatuli sekä joukkojen lähituki. Tykistöjärjestelmien merkitys osana kokonaistulivoiman aikaansaamisessa pysyy ennallaan mm. sen monipuolisen käytettävyyden, tehokkuuden ja nopean reagointikyvyn
johdosta. Kyky toimia osana yhdistettyjä operaatioita korostuu. Eri käyttötarkoituksia
varten kehitetään räätälöityjä ja paremmin soveltuvia järjestelmiä. Lisäksi muuttuneiden
uhkakuvien johdosta kansainväliset kriisinhallintatehtävät asettavat uusia vaatimuksia
järjestelmien kuljetettavuudelle ja yhteensopivuudelle.
Nykyisin syvän asevaikutuksen kannalta merkitykselliset asejärjestelmät ovat pitkän
kantaman tykistö ja raskas raketinheittimistö. Perinteisen vedettävän tykistön ja kevyen
raketinheittimistön merkitys on lyhyemmästä kantamasta ja perinteisistä taistelulatauksista johtuen syvän asevaikutuksen kannalta vähenemässä.
Pitkän kantaman tykistön ampumaetäisyys perävirtausyksiköllä varustetulla kranaatilla
on enintään 30–40 km. Nämä aseet ovat länsimaissa kaliiperiltaan tyypillisesti 155 mm
pituuskaliiperin ollessa 52. Käytettävät ampumatarvikkeet ovat joko sirpalevaikutteisia
tai kuorma-ammuksia, joiden tytärkranaatit läpäisevät kevyttä panssarointia ja niissä on
myös sirpalevaikutus sekä itsetuhotoiminto. Uusilla rakettiavusteisilla kranaateilla päästään yli 50 km ampumaetäisyyksiin, mutta pienestä hyötykuormasta ja suurentuneesta hajonnasta johtuen näiden käyttö rajoittuu vihollisen häirintään. Nykyaikaisimmat
panssarihaupitsit on varustettu itsenäisellä ammunnanhallinnalla.
Tykistöasejärjestelmillä halutaan vaikuttaa yhä syvemmälle, tarkemmin ja tehokkaammin vihollisen ryhmitykseen. Kasvaneen ampumaetäisyyden johdosta on tarvetta vaSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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rustaa ampumatarvikkeet ohjausominaisuuksilla. Vihollinen on suojautunut kevyesti
panssaroituihin ajoneuvoihin tai liikkuu jalan. Ajomoottorin koon kasvattaminen ja ohjausosien lisääminen pienentää hyötykuormalle jäävää tilaa. Tytärkranaatit tulee varustaa riittävän luotettavilla itsetuhomekanismeilla. Suoja- ja liikkuvuusvaatimuksista sekä
mm. joukkojen supistuksista johtuen perinteinen vedettävä tykistö korvautuu panssarihaupitseilla. Uudet tai modernisoidut panssarihaupitsit ja raskaat raketinheittimet
muodostuvat ainoaksi kalustoksi useissa maissa ja niiden käyttöperiaatteet yhtenevät.
Syvään asevaikutukseen kykenevien tykistöjärjestelmien kanssa kilpailevat lentokoneista
laukaistavat täsmäpommit, ohjukset sekä tulevaisuudessa miehittämättömät taistelulennokit.
Järjestelmien tulee olla maantieliikkuvuudeltaan parempia ja kuljetettavissa entistä helpommin useammissa lentokonetyypeissä. Järjestelmät kevenevät ja myös pyöräalustat
yleistyvät ilmakuljetettavuuden parantamiseksi. Pyrkimystä keveyteen ja kokonaistilavuuden pienentämiseen vaikeuttaa lisääntyvä osajärjestelmien integrointi, mm. omasuoja- ja tietojärjestelmät, sekä ampumatarvikkeiden käsittelyn automatisointi. Näiden kerrannaisvaikutuksena tilaa ja painoa lisäävät myös energian tuotto ja varastointi.
Nopeasti liikkuvien erikoisjoukkojen tarpeita varten kehitetään keveitä, helikopterilla
kuljetettavia 105 ja 155 mm haupitseja. Myös kuorma-auton alustalle integroidut järjestelmät yleistyvät niiden liikkuvuuden, ilmakuljetettavuuden ja lähituessa tarvittavan
nopean reagointikyvyn johdosta. Kykyyn liikkua tuettavan joukon mukana ja toteuttaa
nopeasti lähituen vaatimia tulitehtäviä sekä omasuojaan kiinnitetään enemmän huomiota kuin pitkän kantaman aikaansaamiseen.
Ampumatarvikelogistiikan ja -kustannusten keventämiseksi pyritään ratkaisuihin, jotka
mahdollistavat entistä vähäisemmän ampumatarvikemäärän käytön. Kustannusten pienentämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi pyritään kansainvälisesti yhteensopiviin
järjestelmä- ja ylläpitoratkaisuihin.
Asejärjestelmät varustetaan itsenäisellä ammunnanhallintajärjestelmällä. Järjestelmä
mahdollistaa tietoliikenneyhteyden komentopaikalle ja tulenjohtajiin, nopean paikantamis- ja suuntauskyvyn, ampuma-arvojen laskennan sekä erilaisten sensorien liittämismahdollisuuden. Kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä edellytetään järjestelmien yhteensopivuutta. Hierarkkisuus joukkojen johtamisessa säilyy, mutta maalinosoitukseen,
tulitehtävien hallintaan ja toteutukseen liittyvä hierarkkisuus vähenee. Taistelukentällä
tulee olemaan enemmän potentiaalisia maalitiedon tuottajia ja tulenjohtajien tehtäväksi
muodostuu vaativimpien tulitehtävien johtaminen. Ammunnanhallintakokonaisuudesta muodostuu verkottunut järjestelmä, jossa tulitehtävät etenevät lähes automaattisesti.
Verkko tekee päätöksen tulitehtävän toteuttavasta järjestelmästä maalityypin, maalin
paikkatiedon laadun sekä eri järjestelmien todennäköisen vaikutuskyvyn mukaan. Järjestelmää hallitaan ja valvotaan koordinointikeskuksesta.
Kuorma- ja erikoisammukset korvaavat sirpalevaikutteiset ampumatarvikkeet. Pitkän
kantaman tykistön kantamaa ei voida kustannustehokkaasti kasvattaa yli 40 km:iin.
Tätä pidemmillä ampumaetäisyyksillä käytetään raskasta raketinheittimistöä. Erikoisjoukkojen käyttöön ja lähituen tarpeisiin kehitetään kevyitä järjestelmiä, joiden kantama on 10–30 km. Kehityksen painopiste on maalien tiedustelun ja ammunnanhallinnan
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järjestelmissä sekä ampumatarvikkeiden kehityksessä painopisteen ollessa tarkkuuden ja
tehon parantamisessa. Huomiota kiinnitetään myös ampumatarvikkeiden parempaan
kykyyn vaikuttaa erilaisiin maalityyppeihin.

4.3.3

Raketinheittimistö

Raketinheittimet edustavat tehovaikutuksensa, monipuolisten ampumatarvikkeiden
sekä hyvän liikkuvuutensa vuoksi edelleen tykistön tehokkainta komponenttia. Telaalustaiset heittimet poistuvat käytöstä ja ne korvataan kevyemmillä, pyöräalustaisilla
järjestelmillä1. Tulevaisuuden raketinheitinkonsepteja esitellään ja aletaan kehittää2. Raketinheittimien käytettävyys erilaisissa operaatioissa ja kriisinhallintatehtävissä paranee
hyvän liikkuvuuden ja kuljetettavuuden sekä ohjautuvien rakettien ja kehittyneiden ammunnanhallintajärjestelmien ansiosta.
Rakettien kantamat ovat 10–150 km ja tykistöohjuksien 20–500 km. Osumatarkkuus
on metrien luokkaa monipuolisien ohjaus- ja hakeutumisjärjestelmien johdosta. Raketinheittimien ampumatarvikevalikoima lisääntyy raketeilla ja tytärammuksilla, jotka
ovat olleet käytössä jo muissa asejärjestelmissä ja jotka kykenevät vaikuttamaan liikkuviin maaleihin3.
Käytössä olevia tytärammuksia kehitetään monikäyttöisemmiksi ja lisääntyvät hyötykuormavaihtoehdot mahdollistavat monipuolisempien tehtävien toteuttamisen. Perinteiset bombletit kuormarakettien hyötykuormana ovat poistuneet käytöstä ja ne on
korvattu räjähtämättömillä tytärammuksilla tai älykkäämmillä itsetuholla varustetuilla
tytärammuksilla4.
Järjestelmien lukumäärät tulevat vähenemään oleellisesti kehittyneen ammunnanhallinnan ja toisaalta tehokkaampien ja tarkempien ampumatarvikkeiden johdosta. Logistinen rasitus sekä miehistölle että huoltojärjestelmälle pienenee tarvittavan kaluston ja
ampumatarvikkeiden määrän pienentyessä.

4.3.4

Keskikaliiperin konetykit/tornit

Asennuskohteet ja järjestelmien toteutusperiaatteet
Jalkaväen taisteluajoneuvoissa käytettävien konetykkien keskikaliiperialueella tarkoitetaan kaliiperiltaan 25–40 mm tykkejä. Pääosa länsimaiden kalustosta on nykyisin varustettu kyseiseen ryhmään kuuluvilla aseilla. Suojatason kasvamisen, paremman sirpaletehon, suurempien ampumaetäisyyksien ja kehittyneempien ampumatarvikkeiden myötä
25 mm konetykkitorneja ollaan uushankintojen lisäksi korvaamassa 30 mm konetykeillä myös modernisointiohjelmissa.
1

Update / Introduction, Precision Fires Rocket and Missile Systems PO, 7.11.2006
US-Recommended M270 Fire Control System, Demonstrated Performance, Precision Fires Rocket and Missile Systems
PO, 18 June 2007
3
Lockheed Martin Demonstrates P44 Missile Performance and Agility, LM, Apr 11, 2007
4
Rocket Artillery in Future Scenarios, First Answer, Diehl BGT Defence, April 2007
2
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Toiminnallisesti keskikaliiperialueen konetykit voidaan jakaa kolmeen ryhmään perustuen erilaisiin patruunasyötön ja latauksen toteutuksiin:
• Rekyylitoiminen. Toiminta perustuu aseen rekyylin aikaansaamaan liikkeeseen.
• Kaasumäntärakenne. Patruunavyön ja latauskoneiston liikkeet muodostetaan ruutikaasupaineen avulla.
• Sähkökäyttö. Patruunavyön syöttömekanismi ja latauslaitteisto toimii ulkoisella
energialla.
Tarkastellaan lähemmin nykyisin ehkä yleisimmin pääaseena sekä tela- että pyöräajoneuvoissa käytettyä yhdysvaltalaisen ATK:n valmistamaa 30 mm Bushmaster -konetykkiä. Esimerkkeinä ko. tykillä varustetuista tela-ajoneuvoista voidaan mainita mm:
• USA:n Merijalkaväen EFV ”maihinnousurynnäkköpanssarivaunu” (alkuaan AAAV
-projekti), aseena Bushmaster USNAVY Mk46
• Suomen CV9030 FIN (30/40 mm Bushmaster Mk44)
• Sveitsin CV9030 CH (30/40 mm Bushmaster Mk44)
• Norjan CV9030 N (Bushmaster II perusversio)

Kuva 8.

CV 9030 FIN (Lähde: Puolustusvoimat)

30/40 mm konetykki eroaa Bushmaster II perusversiosta siten, että siinä voidaan putki
ja eräitä vyönsyöttökoneiston osia vaihtamalla siirtyä 30mm kaliiperista 40mm kaliiperiin. Kyseinen putki on pituuskaliiperiltaan 2400 mm (60 kertaa putken halkaisija).
Vastaavasti 30 mm putken pituuskaliiperi on 2700mm (90 kertaa putken halkaisija).
Täten kaliiperin vaihdosta ei aiheudu merkittävää muutosta aseen painoon tai painopisteen sijaintiin.
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30/40 Bushmaster Mk44 on pääasevalintana myös uusissa pyöräajoneuvohankkeissa
joko torni- tai yhä enemmän yleistyvänä RWS -rakenteena (Remote Weapon Station)

Kuva 9.

Patria Vehicles´in AMV8x8 RAFAEL´ín 30 mm RWS -järjestelmällä (testiversio) (Lähde: Puolustusvoimat)

Ampumatarvikkeet
Keskikaliiperin aseiden ampumatarvikevalikoima sisältää perinteiset sirpaleammukset
(HE) suojaamatonta tai kevyesti suojattua jalkaväkeä vastaan. Toista ääripäätä edustavat panssaria läpäisevät nuoliammukset. Sirpaloituvien ammusten kehittyneintä tekniikkaa edustavat ns. air burst -ammukset, jotka toimivat aikautetusti kohteen lähellä.
Oerlikon’in air burst -järjestelmässä ammus ohjelmoidaan putken suulla heti sen ohitettua lähtönopeuskannan, jolloin lähtönopeuden ja muilta sensoreilta saadun maalin
etäisyystiedon perusteella ammukselle ohjelmoidaan haluttu räjähdysetäisyys. Toimintaperiaate poikkeaa mm. Boforsin 40 mm 3 P ja GDOTS/ATK:n air burst -ammuksista,
joissa lähtönopeus annetaan oletusarvona etukäteen. Lisäksi 40 mm tykeillä käytetään
perinteisiä herätesytytinammuksia. Nuoliammusten ja sirpaleammusten välimaastoon
on kehitetty yhdistelmävaikutteisia ammuksia, joilla pyritään saavuttamaan sekä sirpaleettä läpäisytehoa. Tällaisia ammuksia ovat täyskaliiperiammukset MP-T ja SAPHE-T
sekä alikaliiperiammus FAPIDS-T.
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Ammunnanhallinta
Sekä tornien että RWS -tyyppisten järjestelmien ammunnanhallintajärjestelmät sisältävät seuraavia ominaisuuksia:
• Ase on vakautettu. Ammunta on mahdollista vaunun liikkuessa erilaisissa maastoissa.
• Putkilinjasta riippumaton tähtäinlinja. Ampumaennakon muodostuminen ei häiritse tähtäämistä.
• Etäisyyden mittaus laserilla.
• Tornin liiketilan ilmaisevat sensorit.
• Laskin. Laskimella voi olla erilaisia maalimoodeja, esim. paikalla oleva maali, liikemaali ja ilmamaali. Laskimelle on syötetty eri ammustyyppien ballistiset lentoradat.
Laskimen ja etäisyydenmittauksen kanssa ammuttaessa ampujan on vain pidettävä
maali tähtäimen keskiristissä. Ammunnanhallintajärjestelmään syötetään ammusta,
säätä ja asetta koskevia tietoja, jolloin osumatarkkuuteen vaikuttaviin tekijöihin vaikutetaan automaattisesti.
• Automaattiseuranta. Ns. tracking aid -toiminto alkaa automaattisesti suunnata tähtäintä maalin liikkeen mukaan.
• Hunter-killer -toiminto mahdollistaa tornimiehistön yhteistyön siten, että toinen
(johtaja) etsii maaleja sillä välin kun toinen (ampuja) tuhoaa niitä.
• Tähtäinsensorit. Erilaisten sää ja valoisuusolosuhteiden mukaisesti ampuja ja/tai
johtaja voivat käyttää optisen päivätähtäimen lisäksi hyväkseen valonvahvistinta tai
lämpökameratähtäintä.

Tulevaisuuden näkymiä
On todennäköistä, että nykyisin käyttöönotettavat aseet ovat vielä 10–15 vuoden kuluttua jalkaväkeä kuljettavien panssariajoneuvojen pääaseina. 30/40 mm Bushmaster
Mk44-konetykki on toimintaperiaatteeltaan ja rakenteeltaan vastaava kuin sitä edeltänyt, 1980-luvulla käyttöönotettu Bushmaster I (Mk 242) -konetykki. Suurin muutos, kaliiperin kasvun lisäksi, on kaliiperin vaihdettavuus. Vuosina 1999–2000 tehtiin
30/40 mm Bushmaster MK44 -konetykin putkelle mittava tuotekehitysprojekti, jossa
pyrittiin optimoimaan rihlannousu, rihlojen määrä ja määrittämään putken sisäpinnan
pinnoitus. On todennäköistä, että näin kehitetty putkikonstruktio säilyy pitkälle tulevaisuuteen.
Keskikaliiperin aseiden materiaalit tuskin kehittyvät kovin merkittävästi tulevan 15
vuoden aikana. Aseen painon optimoiminen lujemman materiaalin avulla tuo mukanaan muita ongelmia. 30/40 mm Bushmaster Mk 44-konetykin putki on tarkoituksella
huomattavasti 30 mm GAU-8/A -lentokonetykin putkea raskaampi. Massiivisemmalla
putkella lämpeneminen on vähäisempää, mistä johtuen osumatarkkuus säilyy hyvänä ja
putken käyttöikä on pitempi.
Ohjelmoidusti toimivien ammusten, kuten ABM (air burst munition) ja perinteisten
heräteammusten kehittymisen myötä 40 mm ja sitä suuremmat kaliiperit yleistynevät.
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Toimintaperiaatteeltaan kaikki Bushmaster -aseperheen tykit ovat sähkötoimisia. Mauser-Oerlikonin 30 mm MK 30 -konetykki on kaasutoiminen, kun taas pääasiassa ilmatorjunta-aseeksi tarkoitettu Mauser-Oerlikonin 35/50 mm -konetykki on toimintaperiaatteeltaan sähkötoiminen revolveritykki. Konetykkien tulinopeus on optimoitu
kaliiperin ja käyttötarkoituksen mukaisesti siten, että ensisijassa maamaalien torjuntaan
käytettävissä vaunuaseissa se on tyypillisesti vain n. 200 ls/min verrattuna ilmatorjuntaaseisiin, joissa tulinopeus voi nousta yli 1000 ls:een minuutissa.
Aseeseen liittyvissä ammusten siirtojärjestelmissä on havaittavissa pyrkimys pois vyösyötöstä ja siirtyä irtoammusten käyttöön. Esim. EFV vaunun Mk46 -tornissa ammusten kuljetuksessa on käytetty hyödyksi virvoitusjuomateollisuudesta saatua kokemusta
tölkkien käsittelystä. Suurin osa syöttöhäiriöistä johtuu ammusvyön jumittumisesta.
Linkitön ammustenkuljetus mahdollistaa sen, ettei vyön paino rasita asetta syötettäessä ammusta patruunapesään. Linkitetyn ammusvyön paino ja kulkusuunta muuttuvat
vyön pituuden, ajoneuvon asennon ja tornin suuntauksen mukaan. Linkitön ammuksensyöttö ja nykypäivän optinen lukutekniikka mahdollistaisivat myös sen, että ammunnanhallintajärjestelmä lukisi aseelle menevän ammuksen koodin, ja asettaisi sen
ballistiset tiedot laskimelle automaattisesti. Täten ampuja voisi joustavasti määritellä
ammuksen maalitilanteen mukaisesti ja ammusvalikoima voisi olla huomattavasti laajempi, kuin mitä nykyään mahtuu kaksisyöttökanavaiseen aseeseen. Tänä päivänä on
sirpale- ja läpäisyvoimaa jouduttu hakemaan mm. siten, että kehitetään samaa ballistiikkaa noudattavat MP ja HE -ammukset ja vyötetään sitten ammuksia jossain suhteessa
samalle vyölle.
Aseen suurin käytännön ampumaetäisyys määräytyy pääosin kahdesta seikasta:
1. Ammunnanhallintajärjestelmän tehokkuus. Ampujan ja vaunun johtajan on kyettävä riittävällä tarkkuudella havaitsemaan ja identiﬁoimaan maali vaaditulta etäisyydeltä.
Kuitenkin sensoreita, kuten tutkaa tai ulkoista tulenjohtoa hyödyntäen on mahdollista
lisätä ampumaetäisyyttä. Tämä johtaa tulevaisuudessa parempaan ammunnanhallinnan
kommunikointikykyyn joukon eri vaunujen välillä. Tutka-avusteisuutta ja vaunujen välistä kommunikointia käytetään jo nyt Ruotsin CV9040 AAV (Anti Aircraft Vehicle)
vaunuissa, joissa maalinosoitusvaunu voi ampua itse tai johtaa muita (tutkattomiakin)
vaunuja. Laivojen keskikaliiperisilla konetykkitorneilla tutkan hyväksikäyttö ammunnanhallinnassa on yleistä.
2. Toinen maksimiampumaetäisyyttä rajoittava tekijä on ammuksen kyky noudattaa
ballistista lentorataa ja vaikutus maalissa. Täyskaliiperiammuksen maksimiampumaetäisyys määräytyy fysikaalisesti karkeasti siten, että ampumaetäisyys on metreinä noin
100 x kaliiperi millimetrinä, ts. 30 mm täyskaliiperiammuksen maksimiampumaetäisyys on n. 3000 metriä. Tätä suuremmilla etäisyyksillä ammuksen nopeus hidastuu alle
äänennopeuden, jolloin sen vakaus heikkenee ja osumatarkkuus huononee. Alikaliiperiammuksilla hidastuvuus on oleellisesti pienempi kuin täyskaliiperiammuksilla, mikä
mahdollistaa esim. nuoliammuksella, jonka nopeus on vielä 4000 metrin päässä noin
1000 m/s, suuren ampumaetäisyyden.
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Kaliiperin kasvu 30 mm:stä 50 mm:iin ei välttämättä tuo merkittävää lisää taisteluajoneuvon ilma-ammuntakykyyn. Osumatarkkuuden saavuttaminen suurilla, yli 3000 m
ampumaetäisyyksillä on kuitenkin jo huomattavan vaikeaa ja ajoneuvojen ampumatarviketäyttö ei, ainakaan suuremmilla kaliipereilla, suosi suuren tulinopeuden mukaisia
ryöppyjä. Sen sijaan kaliiperin kasvun myötä ampumatarvikkeiden tehovoima ja älykkyys voivat parantaa myös ilmamaalin tuhoamiskykyä, esimerkkinä Boforsin 40 mm 3
P- tai perinteinen herätesytyttimellä varustettu ammus.
Kaliiperin kasvuvaatimukset tulevat tulevaisuudessa perustumaan lähinnä tulen tehoon
maalissa, eli sirpalevaikutukseen jalkaväkeä ja kevyesti panssaroituja maaleja vastaan sekä
parempaan läpäisytehoon raskaammin suojattuja maaleja vastaan.
Kansainväliset hankintaprojektit tähtäävät paljolti juuri samoihin ratkaisuihin, joihin
Suomikin on päätynyt CV9030 FIN hankkeessa, joten lähitulevaisuudessa tela- ja pyöräalustaisten, panssaroitujen ja jalkaväkeä kuljettavien ajoneuvojen aseistus ja ammunnanhallinta noudattanee nykyisiä linjauksia.
Tulevaisuudessa keskikaliiperin konetykkien kehityksen painopiste ei välttämättä tähtää
ammuksen lähtönopeuden ja läpäisykyvyn kasvattamiseen. Ei liene mielekästä sijoittaa
merkittäviä summia 30 mm Electro Thermal Chemical (ETC) tai Electro Magnetical
(EM) -tyyppisten aseiden kehittämiseen, jos niillä saavutetaan vain 20 prosentin parannus lähtönopeuteen ja läpäisykykyyn, joka kuitenkin on vähäinen verrattuna suurikaliiperisiin vaunukanuunoihin. Mikäli jalkaväen panssariajoneuvolle halutaan lisätä
ilmatorjunta- tai panssarintorjuntakykyä, on mielekkäämpää integroida vaunuun ilmatorjunta- tai panssarintorjuntaohjukset.
Miehittämättömien vaunujen käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa, mutta tuolloin
ei kyseessä ole jalkaväkeä kuljettava taisteluajoneuvo. Laivoissa käytettyjen konetykkien
kauko-ohjattavuussovellutusten integroiminen tulevaisuuden taisteluajoneuvoihin on
erittäin todennäköistä, mutta miehittämättömien vaunujen aseistus on todennäköisemmin ohjuskalustoa kuin sarjatuliaseita. Tuolloin jalkaväkeä kuljettavat ajoneuvot ja kauko-ohjatut ajoneuvot olisivat erillisiä yksiköitä.

Ilmatorjunta-aseiden erityispiirteitä
Konetykkien käytölle ilmatorjunnassa asettaa uusia vaatimuksia uhkakuvan laajeneminen aiemmin keskeisestä lentokoneesta yhä pienempien ja nopeampien maalien suuntaan. Vihollinen pyrkii pitämään miehitetyt lentokoneensa ilmatorjunnan vaikutusalueen ulkopuolella käyttämällä lentokoneesta laukaistavia ohjattavia ammuksia (heitteitä),
lennokkeja ja risteilyohjuksia. Erityistilanteissa nykyaikaisella tulenjohtojärjestelmällä
varustettuja ilmatorjuntakanuunoita voidaan käyttää jopa kranaatinheittimen ammusten torjuntaan.
Edellä mainitut uhat edellyttävät ilmatorjunnan ammusasejärjestelmältä mm. seuraavia
ominaisuuksia:
– Kykyä havaita, seurata ja tuhota pienikokoisia ja nopeita maaleja
– Nopeaa maalinvaihtokykyä saturoituneessa uhkatilanteessa
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–
–
–
–
–
–

Erityyppisten maalien tuhoamiskykyä
Korkeaa automaatiotasoa, jolla reaktioaika voidaan minimoida
Verkottumiskykyä taistelun johtoon ja muihin tasoihin
Kykyä autonomiseen toimintaan
Liikkuvuutta ja kuljetettavuutta
Järjestelmän korkeaa käytettävyyttä ja helppoa huollettavuutta

Kuvassa 10 olevia Oerlikon 35/1000 35mm revolveritykkejä käytetään ko. valmistajan
Skyshield -ilmatorjuntajärjestelmän aseena. Tykin tulinopeus on 1000 ls/min. Lähtönopeuden mittaus ja tykin tasaus tapahtuvat automaattisesti. Tykki toimii tulenjohtolaitteen kauko-ohjauksessa.

Kuva 10.

Skyshield 35-järjestelmä tulenjohtolaitteineen (Lähde: Rheinmetal Defence)

Skyshield -järjestelmän tulenjohtolaitteen sensoriyksikössä on kaksi toisistaan riippumatonta 3D-seurantajärjestelmää (tutka ja optinen seuranta). Järjestelmään voidaan
liittää neljä asetta (tykkiä tai it-ohjusten laukaisualustaa). Sensoriyksikkö ja aseet toimivat miehittämättöminä. Miehitetty komentoasema voidaan sijoittaa 500 m etäisyydelle
sensoriyksiköstä. Skyshield -järjestelmää voidaan käyttää itsenäisenä tai suurempaan kokonaisuuteen verkotettuna.

4.3.5

Taistelupanssarivaunujen pääaseet ja ampumatarvikkeet

Nykyaikaisissa taistelupanssarivaunuissa pääaseeksi on länsimaissa vakiintumassa120
mm ja Venäjällä 125 mm rihlaton putki. Aseen putken pituudeksi lännessä on vakiintunut 44 tai 55 kertaa putken kaliiperi (Leopard 2 A4 L44 tai L55 -putki). Venäjällä
putken pituus on noin 51 kertaa kaliiperi (T72 2A46 -putki). Putket on tehty seosteSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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tuista erikoisteräksistä kestämään ampumatapahtuman rasitukset. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että aseen putken kaliiperin ja pituuden kasvu on taittumassa. Tähän on syynä
vaunun käytettävyys metsäisessä maastossa ja kaupunkiympäristöissä sekä uusien tehokkaampien ja uudenaikaisempien ruutien tulo markkinoille (TIP – ruudit).
Taistelupanssarivaunujen perusampumatarvikkeita ovat sirpalekranaatit (HE), ontelokranaatit (HEAT), alikaliiperiammukset (KE) ja myös nykyisin entistä enemmän erilaiset yhdistelmät (MP) edellä mainituista sekä erikoisampumatarvikkeet (esim. PELE ja
canister -ammukset). Venäjällä on ollut käytössä myös putkesta ammuttavat ohjukset.
Länsimaissa tämänkaltaiset ohjukset eivät ole yleistyneet. Lisäksi valikoimista löytyvät
edellä mainittujen harjoitusversiot koulutuskäyttöä varten. Painerasitukset putken sisällä nousevat aina 650 MPa:iin asti, ammuksen suuenergia nousee yli 10 MJ:een ja
lähtönopeudet voivat olla jopa 1800 m/s. Kaikkein tehokkaimmilla ampumatarvikkeilla
laukaisumäärää on putken kestoiän kannalta jouduttu rajoittamaan.
Sirpalekranaatit ovat räjähdetäytteisiä ampumatarvikkeita, joiden teho perustuu kranaatin kuoren sirpaloitumiseen sytyttimen toimiessa. Räjähteenä käytetään lähes kaikkia
perinteisiä sotilasräjähteitä, jotka on työstettävissä kranaatin kuoreen (esim. TNT ja
heksaali). Sytytin voi olla taasen iskuun, asetettuun aikautukseen tai herätteeseen perustuva ja sitä on mahdollista hidastaa. Tällöin on mahdollisuus saada aikaan haluttu
vaikutus, siis myös ilmaräjähdys halutun kohteen yläpuolella (airburst ammunition).
Ontelokranaatit ovat räjähdetäytteisiä ampumatarvikkeita, joiden teho perustuu ontelopanokseen ja kuoren sirpaloitumiseen. Räjähdysaineena käytetään yleensä tehokkaimpia
muokattavia sotilasräjähteitä (esim. oktogeeni ja RDX).
Alikaliiperiammukset ovat räjähteitä sisältämättömiä ammuksia, joiden teho perustuu
erittäin tiheän ja kovan ammuksen suureen nopeuteen (yli 1700 m/s). Ammuksen iskeytyessä kohteeseen ammus tunkeutuu esteen läpi aiheuttaen samalla kohteessa kovan
kuumuuden ja paineen sekä irrottaa seinämästä tuhovaikutusta tehostavia osia. Uusimmissa alikaliiperiammuksissa polttovaikutusta on lisätty erillisillä polttovaikutuselementeillä (esim. saksalainen DM63 ja DM53A1). Ampumatarvike on tehokas aina 6000 m
asti.
Erikoisampumatarvikevalikoimaan ovat tulleet viimeaikaisten sotakokemusten pohjalta kehitetyt räjähtämättömät pistemäisten maalien tuhoamiseen kaupunkiympäristössä
tarkoitetut ammukset (PELE). Ammuksen osuessa ja läpäistessä puolikovan kohteen,
kuten rakennuksen seinä, se hajoaa aiheuttaen sirpaleita esteen toiselle puolelle. PELE
-ammukset on valmistettu kierrättämällä vanhentuvia kovia ampumatarvikkeita (esim.
DM33 tai DM12 versioista) uusiokäyttöön.
Sotakokemusten perusteella on vaunuille myös haluttu tehokkaampaa omasuojaa kehittämällä lähietäisyydelle toimiva lähipuolustusammus (yhdysvaltalainen canister round
XM1028). Ammus muistuttaa haulikon patruunaa sisältäen noin 1100 kpl volframikuulia. Ammuksen haulien tehokas etäisyys ulottuu aina 500 m asti.
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Panoksissa käytetyt ruudit ovat perinteisiä yksi tai kaksi -pohjaisia ruuteja. Markkinoille
on myös tulossa nykyistä enemmän lämpötilasta riippumattomia ruuteja (TIP). Tämä
mahdollistaa entistä tehokkaammin ruudin kemiallisen energian hyödyntämisen laukaustapahtumassa, koska panoksen lämpötilan nousu ei aiheuta paineen kasvua aseen
putkessa nykyisten ruutien tapaan.
Lähitulevaisuudessa länsimaissa taistelupanssarivaunuyhteistyö tulee syvenemään. 120
mm L44 tai L55 putki tullee muodostumaan lähes standardiksi. Tämä mahdollistaa
laajan ja monipuolisen yhteistyökentän uusien ampumatarvikkeiden kehittämiseksi ja
käyttämiseksi. Kehitystyön kärjessä ovat Yhdysvallat, Saksa ja Israel.
Vuoteen 2010 mennessä markkinoille on tulossa uusi älykäs monikäyttöinen MP -ampumatarvike pehmeämpiä maaleja varten. Ampumatarvike on yhdistelmä em. perusampumatarvikkeista varustettuna älykkäällä säädettävällä sytyttimellä. Aseen konstruktioon tullaan tekemään länsimaisen yhteistyön merkeissä muutokset, jotka mahdollistavat
älykkäiden ampumatarvikkeiden käytön.
Nykyisin jo markkinoilla oleva panssarintorjuntaan tarkoitettu alikaliiperilaukaus (saksalainen KE DM63) on tehokas vielä pitkälle 2010 -luvulle. Ammuksen panssarinläpäisykyvyn on ilmoitettu olevan riittävä kaikkia tunnettuja vaunuja vastaan.
Erikoisampumatarvikkeiden kehittäminen tulee jatkumaan. Kaupunkiolosuhteisiin
kehitettyjä PELE -ampumatarvikkeita kehitetään edelleen rajoitetun tuhovaikutuksen
kasvattamiseksi. Lisäksi PELE -ammusten käyttö mahdollistaa vanhenevien ampumatarvikkeiden kierrättämisen uusiokäyttöön järkevästi.
Vuoteen 2020 mennessä vanhat sotilasräjähteet, ainakin uusituotannossa, tullaan korvaamaan epäherkillä IM -räjähteillä, mikä koskee myös panssarivaunujen ampumatarvikkeita. Nykyinen konventionaalinen aseteknologia tullee muuten säilymään ainakin
pääosassa kalustoissa.
Ensi vuosikymmenen loppuun mennessä saatetaan nähdä joidenkin uusien teknologioiden esiintulo nykyisten rinnalle myös taisteluvaunujen pääaseeseen ja ampumatarvikkeeseen; esim. laser, plasma ja joukkojen hallintaan tarkoitetut ampumatarvikkeet tai
ei-tappavat järjestelmät.

4.3.6

Panssarintorjunta

Arviossa pyritään ennustamaan näkymiä lähi-, keski- ja kaukotorjuntaan (20m – 4000m)
liittyen ampumatarviketekniikan kannalta. Tässä yhteydessä ei käsitellä suurvaltojen
kehitysvisioita tulevaisuuden panssarintorjunnasta, jossa viholliseen ja sen taistelu- ja
rynnäkköpanssarivaunuihin sekä panssaroituihin ajoneuvoihin pyritään vaikuttamaan
kaukotorjunnalla useiden kymmenien kilometrien päästä.
Tulevaisuutta voi yrittää ennustaa arvioimalla kehityksen mahdollista suuntaa uhkakuvan osalta sekä ampumatarviketekniikan eri osa-alueilla. Parhaimman arvion saanee kuiSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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tenkin tarkastelemalla tulevaisuuden uhkakuvaa eli panssaroituja maaleja. Panssaroidut
maalit tulevat olemaan omasuojajärjestelmillä varustettuja, joihin kuuluu ns. kova- sekä
pehmeäsuojaus reaktiivipanssarin lisäksi. Kuten nykyiselläänkin uhka panssaroituja
maaleja vastaan kohdistetaan joka suunnalta.
Konventionaalisten sinkoaseiden aika säilyy vielä pitkään 2010 -luvulle. Niistä luopuminen tapahtuu uusien järjestelmien tullessa käyttöön asteittain 2010–15 mennessä.
Kevyet kertasinkoaseet kehittyvät ja uuden sukupolven aseet tulevat käyttöön vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen puolessa välissä (esim. Nammo Raufoss’in M72
Improved ja Pzf 3LWD). Näillä aseilla on saatu pimeänäkökykyä parannettua pimeänäkölasien (night vision goggles) käytön lisääntyessä sinkoon lisättyjen optisten tähtäinratkaisujen johdosta (esim. heijastintähtäimet).
Sinkojen tähtäinten ja laukaisujärjestelmien kehittyessä saadaan osumistodennäköisyyttä parannettua; esim. Pzf 3 IT 600 Dynarange laskintähtäimen avulla voidaan liikemaaleja ampua aina 400 m asti sekä paikallaan olevia maaleja 600 m asti.
Sinkojen taistelukärkien osalta on tulevaisuudessa samaan kertasinkoon tarjolla useita eri ampumatarvikevaihtoehtoja, riippuen siitä minkälaista vaikutusta taistelukärjeltä
maalissa halutaan. Esim. Nammon esittelemän uuden polven M72 Improved singossa
on mahdollisuus valita ontelopanosversio, jonka läpäisy on > 450mmRHA tai enemmän jälkivaikutusta omaava viiveellisellä sytyttimellä varustettu versio.
Ampumatarvikkeiden tietokoneella tapahtuvan suunnittelun ja suunnittelun aikaisen
terminaaliballistisen analyysin, tuotannon valmistustarkkuuksien sekä materiaalitietouden lisääntyessä on läpäisyä saatu nykyisestä selvästi parannettua. Sama trendi jatkuu
tulevaisuudessa.
1980–1990 luvulla valmistettujen raskaiden kertasinkojen voidaan arvioida säilyvän
käytössä vielä pitkään 2010 -luvulle asti. Niiden rooli sodan käynnissä muuttuu ampumatarvikkeiden tehon puutteen (ERA panssaroinnin lisänä) vuoksi, käytön painopisteen siirtyessä kevyemmin panssaroituja vaunuja vastaan. Näiden aseiden käyttöikä
oikein varastoituna antaa vielä potentiaalista käyttöarvoa teoriassa jopa 2020-luvun alkuun saakka.
Tulevaisuuden taistelukentällä lähialueen panssarintorjuntalaukaus ammuntalaitteineen
ei saa painaa yli 10 kg, eikä yhdistelmä saisi olla erillinen systeemi, vaan laukaisuputkeen sijoitettu kompakti kertakäyttöinen kokonaisuus. Järjestelmän tulee olla yksinkertainen ja nopea käyttää kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Käyttäjän kannalta ammus
ja ammuntalaite tähtäimineen tulisi löytyä aina samasta paikasta eli laitteen tulisi olla
integroitu. Myös huoltotaktisesti integroidusta laitteesta saadaan etua. Kertakäyttöisinä
aseen laukausputki, tähtäimet ja muut laukaisuputkeen liitetyt laitteet jäävät laukauksen
jälkeen taistelukentälle. Tällä hetkellä eivät ainakaan valonvahvistimet ja lämpökamerat
mahdollista hintansa puolesta moista käytäntöä, mutta päivätähtäimen ja muun elektroniikan osalta tämä on lähitulevaisuudessa ohjusaseissakin mahdollista (vrt. NLAW ).
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Tulevaisuuden kertasingoissa, niin keveissä kuin raskaissakin, on tärkeimpinä ominaisuuksina ammuksen tehokkuuden lisäksi käsiteltävyyden helppous ja nopeus sekä pimeätoimintakyky. Käsiteltävyyden helppous syntyy aseen painosta ja sen ulkomitoista sekä
sen ampumavalmiiksi saattamisen helppoudesta eri olosuhteissa että itse ampumisen
helppoudesta ja nopeudesta eri tuliasematilanteissa. Nykyisin tarjolla olevilla panssarintorjunta-aseilla on kaikilla joitakin huomattavia puutteita yllä esitettyihin perusvaatimuksiin, joten on selvää, että tulevaisuuden aseissa käytön ja käsittelyn ergonomisuuteen ja muun käytön helppouteen sekä tulenavausnopeuteen liittyvien vaatimusten
täyttäminen tulee entistäkin tärkeämmiksi, huolimatta siitä, että itse tuotteen sisältämä
tekniikka monimutkaistuu.
Käyttöturvallisuuden osalta voidaan vielä todeta, että 2010-luvulla siirryttäneen uusissa
ampumatarvikkeissa IM -aikakauteen (Insensitive munition). Tämän vaatimuksen toteuttaminen tulee olemaan ruutien ja räjähdysaineiden kehittyessä kaupallisesti helpommin toteutettavissa kuin nykyisin.
Sinkojen rinnalla rakettiaseet kehittyvät taistelukärjen ja tähtäinjärjestelmiensä osalta
samaan tapaan. Aseiden toiminnalliset erot antavat rakettiaseelle edun tarkkuuden suhteen ja 2010 -luvulla tämän tyyppisillä järjestelmillä tarkkuus mahdollistaa tulituksen
800–1000 m asti. Nykyiset laskintähtäimillä varustetut rakettiaseet mahdollistavat liikkuvaan maaliin ampumisen 500–600 m asti. Ampumaetäisyyden kasvaessa rakettiaseet
tarjoavat edullisemman vaihtoehdon ohjuksiin nähden, mikäli niiden paino ja ergonomiset ominaisuudet sekä laskintähtäinten toiminta täyttää niille käyttäjän asettamat
vaatimukset.
Tässä yhteydessä erotetaan kaksi rakettiperiaatteella toimivaa järjestelmää siten, että putkiaikana toimivat rakettiaseet sekä ns. vastapaineaseet (vrt. raskas sinko) ovat yhteisnimitykseltään sinkoja ja ilmalennon aikana toimivat rakettimoottorilla (matkamoottorit)
varustetut ontelokranaatit ovat ns. rakettiaseita.
Raskaiden sinkojen ja kertasinkojen vanhentuessa 2010 -luvulla niiden paikan täyttänevät yllä mainitut rakettiaseet sekä nykyisin kehitteillä olevat ns. “ammu ja unohda”
panssarintorjunta-aseet. Näiden taistelukärkinä käytetään lisääntyvässä määrin ylhäältä
alaspäin toimivia räjäyttämällä muotoiltuja EFP (Explosively Formed Projectile) -ammuksia. Ongelmana EFP -ammuksilla on läpäisyn pienuus ja etuna riippumattomuus
tarkasta räjähdysetäisyydestä (stand-off ) sekä läpäisyn jälkeinen tuhovaikutus. Modernien panssarivaunujen tuhoaminen 2010 -luvulla on todennäköisesti helpompaa ylhäältä
kuin edestä tai sivuilta. Ammu ja unohda -tekniikalla toimivien lähialueen ohjusaseiden
ohjausjärjestelmänä on ns. PLOS (Predicted Line of Sight). Siinä ohjuksen autopilottiin
rekisteröityy ampujan maalinseurannan aikainen kulmanopeus- ja suuntatieto. Laukauksen jälkeen ohjus lentää ko. tiedon perusteella autopilotin ohjaamana tähdättyyn
maaliin. Tämän tyyppisillä aseilla kyetään ampumaan mahdollisesti 800–1000 m asti.
Pikatilanteissa ohjus voidaan ampua lähietäisyydelle (>25m) samaan tapaan kuin kertasinko.
Taistelukärjen osalta tulevaisuuden pst-ampumatarvikkeet mahdollistavat maalista riippuen kaksi eri ammuntamoodia. Yllämainitun “Over-ﬂy top-attack” asetuksen lisäksi
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ohjus voidaan valita ammuttavaksi myös suora-ammuntana eli “Direct attack” asetuksella tulitettaessa esim. bunkkereita, rakennuksia ja ilmatorjuntajärjestelmiä.
Keski- ja kaukotorjunnan hakupäällä varustettujen ohjusten tarkkuutta ja häiriönsietoa
parannetaan ja ns. “ammu ja tarkkaile” -järjestelmät yleistyvät 2010-luvulle tultaessa.
Järjestelmien rakentaminen helposti käsiteltäviksi osakokonaisuuksiksi mahdollistaa niiden käytön panssariajoneuvoalustoilta helikoptereihin.
Kineettisen energian ohjukset kehittyvät ja yleistyvät niin ikään 2010-luvulla. 2020luvun tekniikassa tullee sähkötekniikalla olemaan merkittävä osuus. Koska perinteisillä
ruutiaseilla ei voi saavuttaa riittäviä lähtönopeuksia aseiden lujuusarvoja ylittämättä voidaan sähköenergialla lisätä lähtönopeutta tai antaa pelkästään sillä ammukselle riittävä energia. Ongelmana on sähköenergian vaikea kenttäkelpoinen varastointi. Toisaalta
sähköisesti toimivan aseen hyötysuhde on todennäköisesti huomattavasti ruutiasetta
parempi. Edullisimmillaankin sähköinen ase vaatisi miljoonien Joulien energian muutaman kilogramman projektiilin lähettämiseksi tykin putkesta noin 2000 m/s, joka vastaisi n. 20 % parempaa lähtönopeusarvoa kuin ruutiaseilla voidaan saavuttaa.
Kineettisten ammusten osalta tultaneen 2020-luvun taitteessa näkemään pitkälle kehittyneitä räjäyttämällä muotoiltuja projektiileja. Vaikka tällä hetkellä näyttääkin siltä, ettei
pitkää nuolimaista ammusta voida synnyttää, on useamman lyhyemmän penetraattorin
synnyttäminen tandem-tekniikan tyyliin mahdollista. Myös varsinaisten raskasmetallista puristettujen nuolten käyttö rakettiaseen taistelukärkenä yleistynee 2020-luvun
alkuun tultaessa.
“Electro Thermal Chemical” eli ETC -aseiden yleistyminen ajoittunee 2020-luvun alkupuolelle. Näissä sähköenergialla sytytetään plasma, joka kuumentuessaan sytyttää
muuten inertissä tilassa olevan ajoaineen. Samanaikaisesti kehitellään tulevaisuuden
asejärjestelmiä, joissa vaihtoehtoisina energialähteinä on sähköinen pulssi, ruuti ja plasmatekniikka. Tulevaisuuden alisoonisella alueella lentävistä pst-ampumatarvikkeista
saadaan muotoilun ja pintamateriaalien valinnan kautta tutkassa näkymättömiä.

4.4

Sytytinteknologia

Sytyttimien käytön tulevaisuutta ja käytettäviä teknologioita arvioitaessa ja ennustettaessa on otettava huomioon kolme asiaa: nykyisten asejärjestelmien käyttö, tulevaisuuden
taistelukentän vaatimukset ja uudet tekniset innovaatiot. Nämä kolme tekijää yhdessä
antavat pohjan arvioitaessa sytyttimien käyttöä tulevaisuudessa.

Nykyiset asejärjestelmät
Nykyiset asejärjestelmät ja niille jo hankitut ampumatarvikkeet muodostavat perustan
sytyttimien käytölle pitkälle tulevaisuuteen. Nämä lähinnä vedettävistä tykki- ja heitinkalustosta muodostuvat asejärjestelmät käyttävät niille suunniteltuja isku-, aika- ja herätesytyttimiä niin kauan, kun sytyttimien vanheneminen ja koulutuskulutus sen sallivat
eli vähintään seuraavat 30 vuotta.
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Yksittäisen sirpalekranaatin tehoa voidaan kasvattaa yksinkertaisesti herätesytyttimillä,
joiden suhteellinen osuus hankittavista sytyttimistä tulee kasvamaan. Tytärkranaatteja
sisältävien ammusten lisääntyvä käyttö lisää myös sähköisten aikasytyttimien käyttöä,
sillä kyseisten ammusten täsmälleen oikea-aikainen toimiminen on niiden tehokkuuden
kannalta oleellista. Isku-, aika- ja herätetoiminnot voidaan yhdistää monitoimisytyttimissä (MOF = Multi Option Fuze), joista ensimmäiset sovellukset tykistölle ja heittimistölle ovat jo valmiina. Monitoimisytyttimien käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa huomattavasti nykyisissä asejärjestelmissä.

Tulevaisuuden taistelukentän vaatimukset sytyttimille
Tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksia sytyttimien käyttöön liittyen ovat aseiden
kantaman pidentäminen ja tulen tarkkuuden parantaminen, toimimattomien ammusten vähentäminen, mekanisoitujen joukkojen yleistyminen sekä sodankäynti asutuskeskuksissa. Kaikki nämä tekijät antavat erilaisia vaatimuksia sytyttimille.
Kantaman kasvaessa myös iskemähajonta kasvaa. Hajontaa voidaan pienentää sytyttimeen asennetuilla ja lentoradan aikana aktivoitavilla ohjaussiivekkeillä ja jarrulevyillä.
Tällaisten sytyttimien käyttö edellyttää ammuksen lentoradan aikaisen paikkatiedon
tuntemista esim. GPS:n avulla. Ensimmäiset sovellukset ko. sytyttimistä ovat kokeiluasteella ja realisoitunevat suurvaltojen käyttöön seuraavan kymmenen vuoden sisällä.
Pienemmillä taloudellisilla resursseilla toimivat armeijat eivät näitä järjestelmiä tule ottamaan käyttöönsä.
Vaatimus toimimattomien ammusten vähentämisestä tulee näyttelemään tärkeää roolia
sytyttimien vaatimustenasettelussa varsinkin toimittaessa suppeissa kriisinhallintatehtävissä. Sytyttimien tulee toimia hyvin korkealla todennäköisyydellä ja ne tulee varustaa
tarvittaessa itsetuhoelementeillä toimimattomien tapahtuessa. Tämä nostaa tällaisissa
tehtävissä käytettävien ampumatarvikkeiden hankintakustannuksia.
Mekanisoitujen asejärjestelmien lisääntyvä käyttö asettaa sekä tykistön että heittimistön sytyttimille uudenlaisia teknisiä vaatimuksia. Sytyttimien tulee kestää kuljetusten
sekä automatisoitujen lataus- ja käsittelykoneistojen aiheuttamat rasitukset. Sytyttimien
tulee myös olla varustettu epäherkillä, IM-testatuilla räjähdysaineilla. Mekanisoitujen
järjestelmien tulinopeusvaatimukset edellyttävät sitä, että sytyttimien tulee olla nopeasti
käyttöönotettavissa erityyppisiin tulenkäyttötehtäviin. Tämä johtaa monitoimisytyttimien ja niiden eri toimintojen automaattisen ohjelmoinnin lisääntyvään käyttöön, jolloin haluttu toiminto voidaan ohjelmoida sytyttimeen ammunnanhallintajärjestelmän
kautta.
Sodankäynti asutuskeskuksissa tulee lisäämään kohdetta (betoni, teräs) läpäisevien sytyttimien käyttöä varsinkin suora-ammuntaan kykenevissä asejärjestelmissä. Läpäisykyvyn lisääminen monitoimisytyttimiin ei ole tällä hetkellä mahdollista, sillä käytettävä
tila ei riitä mekaanisesti hyvin vahvan sytyttimen valmistamiseen.
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Uudet tekniset innovaatiot
Näyttää siltä, että mikromekaaniset elektroniset laitteet (MEMS = Micro-Electromechanical System) tulevat mullistamaan sytytinteknologian tulevaisuudessa. Laitteet
tunnistavat fysikaalisten suureiden (kiihtyvyys, paine, kosteus, lämpötila yms.) olemassaolon ja muutokset. Laitteiden pienen koon ansiosta sytyttimien virittymis- ja varmistuslaitteet voidaan integroida piirilevylle ja niitä voidaan ohjelmoida vapaasti käyttöön halutun toiminnon aikaan saamiseksi. Tämä tulee johtamaan sytyttimien koon
dramaattiseen pienenemiseen ja ennen pitkää ainoastaan yhteen sytytintyyppiin, jota
voidaan käyttää sekä tykistön että heittimistön sovelluksissa. Tällöin käytettävä ase ja
sytyttimen haluttu toiminta ohjelmoidaan sytyttimeen vasta juuri ennen käyttöä. Laitteita on jo testattu koeammuksissa ja ne on todettu toimiviksi4. Kaupallisten sovellusten
yleistymistä hidastaa tällä hetkellä enää valmistusprosessin korkeat kustannukset.

Yhteenveto
Nykyisin käytössä olevissa asejärjestelmissä vanhojen sytyttimien käyttöperiaatteet säilyvät ennallaan niin kauan kuin näitä järjestelmiä käytetään, mutta heräte- ja aikasytyttimien suhteellinen osuus tulee kasvamaan. Uushankinnat toteutetaan hankkimalla
yksinkertaisia kuhunkin tarkoitukseen soveltuvia edullisia sytyttimiä.
Mekanisoitujen asejärjestelmien varustaminen edellyttää näitä järjestelmiä varten suunniteltujen sytyttimien käyttöä. Tykistön ja heittimistön järjestelmillä tulee olla olemassa
monitoimisytyttimet varustettuna automaattisella ohjelmoinnilla sekä suora-ammuntaan kykenevillä järjestelmillä kohdetta läpäisevät sytyttimet.
Mikro-elektromekaaniset järjestelmät muuttavat sytyttimissä käytettävää teknologiaa
oleellisesti. Tekniset ominaisuudet mahdollistavat sytyttimien ominaisuuksien ohjelmoinnin vapaasti, joka tulee johtamaan tilanteeseen, jossa yhtä sytytintä voidaan käyttää
useissa asejärjestelmissä. Tällaiset sovellukset ovat testausasteella ja realisoituvat 10–15
vuoden kuluttua.

4.5

Ammusvaikutus

Ammusten vaikutus pehmeisiin maaleihin perustuu lähinnä sirpaleisiin, luoteihin ja
paineeseen. Suunnattuun räjähdysvaikutukseen perustuvia ampumatarvikkeita ja kineettisen energian nuoliammuksia käytetään vaikutuksen aikaansaamiseksi kovia maaleja vastaan. Nämä metodit tulevat säilyttämään jatkossakin tärkeän aseman konventionaalisessa aseteknologiassa. Tulevaisuuden taistelukentän moniulotteisuus sekä maalien
nopea liike ja niiden kehittyneet suojajärjestelmät vaativat tehokkaiden taistelukärkien
toimittamista maalikohteeseen mahdollisimman tarkasti oikealla hetkellä yhä pidemmillä ampumaetäisyyksillä.
Kantaman pidentämisen ja maaliin ohjautumisen järjestelmät vievät tilaa ja pienentävät
yleensä ammuksen taisteluosan kokoa. Tämän takia taistelukärjen on osuttava maaliin
mahdollisimman tarkasti ja sen vaikutus on optimoitava maalityypin mukaan.
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Suurta lujuutta vaativissa ammuksissa sirpaloituminen perustuu pääasiassa ammuskuoren luonnolliseen sirpaloitumiseen. Muissa tapauksissa pyritään hyödyntämään ohjattua sirpaloitumista tai esisirpalointia. Sirpaleiden materiaali on tyypillisesti terästä tai
esisirpaleissa myös raskasmetallia kuten esim. volframia. Sirpaleiden määrä, muoto ja
koko pyritään saamaan sellaiseksi, että niiden vaikutus maalialueella on mahdollisimman hyvä. Myös pienet sirpaleet (alle 0,5 g) ovat lähietäisyydellä elävää voimaa vastaan
erittäin haavoittavia. Niiden merkitys tulee korostumaan entisestään myös suojaliivein
varustettuja sotilaita vastaan.
Tarkastelujaksolla ammusten sirpalevaikutuksen voidaan olettaa paranevan erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin sirpaleiden lukumäärä ja lähtönopeus lisääntyy entistä
tehokkaampien räjähdysaineiden ansiosta. Toiseksi taistelulataus pyritään räjäyttämään
maalin lähellä (yläpuolella) ja suuntaamaan sirpaleet kohti maalia. Sirpalevaikutuksen
tehostuminen puolestaan aiheuttaa tarvetta kehittää uusia suojaustekniikoita.
Energeettisten materiaalien kehityksen myötä pienten kranaattien ja tytärammusten
sirpalevaikutus paranee, jolloin sirotteita sisältävien (ohjautuvien) ammusten merkitys
tulevaisuudessa korostuu. Myös painevaikutukseen perustuvien ampumatarvikkeiden
käyttö näyttää tulevina vuosina lisääntyvän.
Panssarin läpäisyssä kehitystyö keskittyy kineettiseen energiaan perustuviin ampumatarvikkeisiin. Nykyisellään näiden ampumatarvikkeiden lähtönopeus on noin 1500
m/s. Kiinteä ruudeilla lähtönopeuden kasvattaminen noudattaa fysiikan lakeja ja näin
maksimi lähtönopeus jää maksimissaan 1800 … 2000 m/s ammuttaessa 120 mm ampumatarviketta. Tulevaisuudessa merkittävin muutos ampumatarvikkeissa on varsinkin
KE (Kinetic Energy) kineettiseen energiaan perustuvien ampumatarvikkeiden suuenergian lisäys, joista mainittakoon Yhdysvalloissa tuotekehityksen alainen ampumatarvike
TERM-KE (Tank Extended Range Munition (TERM).
Panssariammuksissa on selvästi näkyvissä niiden kehitys. Niiden geometrinen suhde (pituuden suhde halkaisijaan ’L/D’) on kasvanut. Kehityssuuntana nuoliammuksissa on
edelleen niiden pituuden kasvattaminen ja maaliballististen ominaisuuksien parantaminen etenkin vinoja monikerrosmaaleja vastaan. Tämä mahdollistaa niiden lähtönopeuden kasvun ja suuenergian kasvun. Käytetyin materiaali on edelleen volframiseos.
Nuoliammukset suurella geometrisellä suhteella (pituuden suhde halkaisijaan ’L/D’,
aseilla 120/140 mm noin 20/1) ovat tehokkaita RHA suojausta vastaan, mutta vastaavasti huomattavasti heikompi komposiitti-, ERA- ja/tai monikerrospanssarointia vastaan. 30 mm nuoliammusten lähtönopeus on noin 1400 m/s sekä pituuden ja halkaisijan L/D -suhde on 15– 20. Tällaiset nuolet läpäisevät panssariterästä yli 100 mm yhden
kilometrin etäisyydeltä. Raskaiden nuolten (alikaliiperi ammus >120 mm) läpäisykyky
teräspanssariin on parhaimmillaan yli 700 mm. Raskasmetallisten nuoliammusten iskunopeuden kasvattaminen parantaa nuolen läpäisyä aina arvoon 2500 m/s saakka, jonka
jälkeen nopeuden lisäämisellä ei saavuteta enää merkittää lisähyötyä. Elektro-termis-kemiallisella (ETC) tai sähkömagneettisella (EM) tykillä nuoliammuksen lähtönopeus voi
olla yli 2000 m/s, jolloin esimerkiksi segmentoidun nuolen vaatima suuri lähtönopeus
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alkaisi olla mahdollista saavuttaa. Tykkien käyttöönotto edellyttää kuitenkin käytännöllisen sähköenergian tuottamis- ja varastointitekniikan ratkaisua.
Tarkastelujakson aikana todennäköisin vaihtoehto parantaa raskaiden nuoliammusten
läpäisykykyä merkittävästi on kaliiperin kasvattaminen. Konventionaalisen tykin nuoliammusten läpäisy tulee olemaan yli 1000 mm panssariterästä. Toisaalta laukauksen
koon suureneminen vaikeuttaa ampumatarvikkeen käsittelyä.
Teräväkulmaisen ontelopanoksen metallisuihkun läpäisykyky riippuu suihkun nopeudesta, tiheydestä, pituudesta ja suoruudesta. Nämä ominaisuudet puolestaan riippuvat useista tekijöistä kuten panoksen koosta, räjähdysaineesta, vuorausmetallista,
ontelon muodosta sekä panoksen valmistustarkkuudesta ja symmetriasta. Tyypillisen
ontelopanoksen läpäisykyky panssariteräkseen on 6–8 kertaa panoksen kaliiperi. Täten
esim. 120 mm ontelopanoksella läpäistään noin 1000 mm panssariterästä. 155 mm
kuorma-ammusten tytärkranaattien ontelopanos läpäisee parhaimmillaan 100–150 mm
teräspanssaria.
Kehittyvät suojamateriaalit ja suojaustekniikat ohjaavat ontelopanosten suunnittelua ja
määrittävät tarvittavan läpäisyvaatimuksen. Tarkastelujakson aikana ontelopanoksen läpäisykyvyn voidaan arvioida parantuvan arvoon 10–15 kertaa kaliiperi. Tämä saadaan
aikaan parantamalla panoksen valmistustarkkuutta, muotoilua ja vuorausmateriaalin
laatua sekä käyttämällä tehokkaampia räjähdysaineita. Ontelon vuorausmateriaalina
kupari tulee säilyttämään asemansa, mutta myös molybdeenin käyttö on yleistymässä.
Reaktiivisemmilla vuorausmateriaaleilla kuten alumiinilla saadaan parannettua maalikohteen sisällä läpäisyn jälkeistä sytytys-, poltto- ja painevaikutusta.
Liikkeeseen perustuvien panssarien yleistyminen merkitsee sitä, että ontelopanos pitää
varustaa vähintään yhdellä kärkipanoksella, joka raivaa väylää pääpanoksen suihkulle.
Kärkipanosten koon arvioidaan kasvavan jopa lähes pääpanoksen kaliiperin mittoihin.
Räjäyttämällä muotoutuvan panoksen eli EFP-panoksen projektiili säilyttää läpäisykykynsä lähes vakiona runsaan sadan metrin etäisyydelle saakka. Täten se soveltuu erinomaisesti maaliin ylhäältäpäin vaikuttavien ammusten vaikutusmekanismiksi (155 mm
SMArt ja Bonus).
Tytärammuksissa EFP -panostekniikkaa hyödyntävien ampumatarvikkeiden kehitystyö
jatkuu tarkastelujakson aikana. EFP -panoksen valmistuksessa vaaditaan teräväkulmaisten ontelopanosten tapaan suurta tarkkuutta, jotta räjähdyksessä muodostuvan ammuksen lähtönopeus on suuri ja sen lentorata on stabiili. EFP -ammusten läpäisykyky on
parantunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana arvosta 0,5 kertaa kaliiperi arvoon 1 kertaa kaliiperi. Tyypilliset vuorausmetallit ovat rauta ja tantaali. Tulevaisuudessa
EFP -ammusten läpäisykyky paranee teknologian kehityksen mukana arvoon 1,5–2 kertaa kaliiperi. Toisaalta yhden kaliiperin läpäisy riittää lähitulevaisuudessakin useimpien
ajoneuvojen kattopintojen puhkaisemiseksi.
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4.6

Ammunnanhallinta

Ammunnanhallinnan määrittely
Yksittäisen asejärjestelmän kannalta ammunnanhallinnalla tarkoitetaan asejärjestelmän
osaa, johon voi kuulua seuraavia järjestelmiä:
x viesti
x mittaus
x laskenta
x suuntaus
x aseen- ja ampumatarvikkeen hallinta
Näiden järjestelmien muodostaman kokonaisuuden tehtävänä on ohjata aseen toimintaa siten, että maali saadaan tuhotuksi. Kokonaisuus muodostuu kyseessä olevan asejärjestelmän ja sen ympäristön mukaan. Asejärjestelmät voidaan jaotella liikkuviin ja
paikallaan oleviin epäsuoran tai suoran tulen järjestelmiin.
Maalitiedot ammunnanhallinta saa tietoliikenneyhteyden välityksellä tulenjohtajalta,
tiedustelulta tai erilaisilta sensoreilta. Sensoreita ovat mm. erilaiset tutkat ja tähtäinlaitteet.
Ammunnassa käytettävien korjauskertoimien määrittämiseksi ammunnanhallinta kerää
ja analysoi tietoa tulitehtävien aikana havaituista tulenavauksen virheistä ja mitatuista
lähtönopeuksista. Suoran tulen järjestelmissä korjaukset tapahtuvat vastaavasti, mutta
automaattisesti ja nopeammin, jopa sinä aikana, kun yksittäinen laukaus etenee putkessa. Vallitsevista olosuhteista ammunnanhallinta saa tiedot mm. ampumatarvikkeiden lämpötilaa, ilman lämpötilaa, ilmanpainetta, tuulta ja lavetin asentoa mittaavilta
sensoreilta. Aseen oman paikan ja suunnan määritys voi tapahtua manuaalisesti optisin
välinein, paikantamislaitteen avulla, kuten inertia- tai satelliittipaikannuslaite, tai näiden yhdistelmällä.
Aseen suuntaamiseksi maaliin ammunnanhallinnan laskennan tulee määrittää suuntausarvot. Laskennan lähtötiedoiksi tarvitaan tietoa maalista, vallitsevista olosuhteista,
käytettävistä korjauskertoimista, käytettävistä ampumatarvikkeista ja aseen asemasta.
Tiedot saadaan tyypillisesti joko suoraan käyttäjältä, asejärjestelmään integroiduilta laitteilta tai johtamisjärjestelmän välittäminä sanomina.
Aseen suuntaaminen tapahtuu asejärjestelmän luonteesta riippuen joko manuaalisesti
tai koneellisesti. Manuaalista suuntausta käytetään useimmiten järjestelmissä, jossa sekä
asejärjestelmä että maali on paikallaan (epäsuoran tulen järjestelmät). Koneellista eli
liikesäätöjärjestelmien avulla tapahtuvaa suuntausta käytetään dynaamisissa tilanteissa,
joissa joko maali tai asejärjestelmä (tai molemmat) ovat liikkeessä.
Aseen hallintaan liittyvät erilaiset sähköiset ja mekaaniset suojajärjestelmät. Niillä varmistetaan aseen turvallinen lataus, suuntaus ja laukaisu. Ampumatarvikkeen hallinnalla
tarkoitetaan järjestelmiä, joissa ampumatarvike on valittavissa nopeasti maalitilanteen
mukaan.
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Ammunnanhallinnan merkitys laajemmassa mielessä on ampuvan joukon tai yhtymän
tulen optimaalinen käyttö. Asejärjestelmäkohtainen ammunnanhallinta liittyy tähän
käytössä olevan viestijärjestelmän välityksellä. Ammunnanhallinnalla tässä merkityksessään on rajapinta myös taktiseen käyttöön, joka puolestaan liittyy johtamisjärjestelmiin.

Tulevaisuuden haasteet ja kehityssuunnat
Ammunnanhallinnan suurin haaste etenkin kriisitilanteessa on oman paikan ja maalin
sijainnin tietäminen. Inertiaan perustuva paikan ja nopeuden mittaus on perinteisesti toteutettu mekaanisten hyrrien avulla. Kehitys on suuntautunut laseriin perustuviin
optisiin mittausjärjestelmiin, jotka ovat korvaamassa pyörivään liikkeeseen perustuvat
sensorit. Myös liikkeestä ampuvien asejärjestelmien vakauttaminen perustuu edellä mainittuun tekniikkaan ja havaittavissa on vastaava kehityssuunta mekaanisista pyörivän
liikkeen sensoreista optisiin sensoreihin.
Laitteistoarkkitehtuurin suunnittelussa on nähtävissä suuntautuminen valtaosin ohjelmistollisiin ratkaisuihin. Tulevaisuuden haasteena on mekaniikalla ja analogiatekniikalla
toteutettujen vaihtoehtoisten ratkaisujen esillä pitäminen laitteistoarkkitehtuurin suunnittelun yhteydessä. Kilpailuedun saavatkin tulevaisuudessa sellaiset asejärjestelmien kehittäjät, jotka osaavat huomioida laitteistonläheisten ratkaisujen suomat edut laitteistoarkkitehtuurin suunnittelussa ja kehityksessä.
Epäsuoran tulen järjestelmät kehittyvät dynaamisempaan suuntaan, jolloin asejärjestelmillä on kyky toimia liikkeestä. Kehitys dynaamisempaan suuntaan lisää vaatimuksia
laskennalle sekä nopeuden että luotettavuuden takaamisen suhteen.
Varsinkin ajoneuvojen suoran tulen asejärjestelmissä tähtääminen perustuu yhä enemmän digitaaliseen kuvankäsittelyyn optisen sijasta. Kuitenkin digitaalisen kuvanlaadun
parantaminen optisten menetelmien tasolle odottaa läpimurtoa. Myös lämpökameratekniikan odotetaan kehittyvän vielä merkittävästi vastaavissa asejärjestelmissä.
Suoran tulen asejärjestelmissä tulevat lisääntymään ampumatarvikkeet, jotka reaaliaikaisesti ohjelmoidaan räjähtämään oikealla hetkellä mitatun lähtönopeuden perusteella.

4.7

Merkittävimpiä tulevaisuuden kehitysnäkymiä

Taistelijan henkilökohtaisten asejärjestelmien osalta on nähtävissä seuraavia kehityssuuntauksia: Aseiden painoa pyritään pienentämään mm. muovien ja kevytmetallien
käyttöä lisäämällä. Kehittyneemmät tähtäinratkaisut tulevat laajemmin käyttöön myös
rynnäkkökivääreissä ja lähipuolustusaseissa. Myös taistelijan pimeätoimintakyky tulee
parantumaan merkittävästi. Uudet asemallit mahdollistavat monipuolisen lisälaitteiden
kiinnityksen aseeseen käyttötarpeen mukaan. Rynnäkkökiväärien yhteydessä aseeseen
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integroitujen ampumalaitteiden (FCS/ohjelmointiyksikkö) käyttö tulee lisääntymään
joukkojen ja asevarustuksen erikoistumisen myötä.
Lähipuolustusheittimet ja niissä käytettävät ampumatarvikkeet kehittyvät ja monipuolistuvat toiminnoiltaan siten, että niitä on mahdollista valita erilaisiin, entistä tarkemmin rajattuihin käyttötarkoituksiin.
Kranaattikonekivääri tulee yleistymään ja osin korvaamaan konekiväärin tulitukiaseena. Ns. seuraavan sukupolven kranaattikonekiväärien kehittyminen ja mm. ampumatarvikkeiden ohjelmoitavuus mahdollistaa myös ilmamaalien tuhoamiskyvyn, joka
perinteisillä kranaateilla on heikko.
Nykyinen panssaritorjunta-aseistus tulee säilymään aktiivisessa käytössä koko tarkastelujakson, tosin niiden ensisijainen käyttötarkoitus tullee muuttumaan mm. riittämättömän läpäisyn ja vaikean käsiteltävyyden vuoksi. Kehittyneemmät teknologiat tulevat
mahdollistamaan suuremman läpäisykyvyn sekä vaikeampien maalien tuhoamisen yhä
keveämmillä ja helpommin käsiteltävillä järjestelmillä.
Tulitukiaseiden keveys, muunneltavuus/modulaarisuus, tehokkaan ampumaetäisyyden
kasvattaminen, älykkäiden ampumatarvikkeiden määrällinen kasvu ja järjestelmien itsenäisyys tulevat olemaan seuraavan sukupolven tukiaseiden perusvaatimuksia.
NLW -järjestelmien (Non-Leathal-Weapon) kehittämisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on rakentaa kattava sotavarustus, joka täyttää nykyisin käytössä olevan pampun
ja luodin välisen harmaan alueen. Tulevaisuuden NLW -aseteknologioiden suunnittelu
ja kehittäminen on kiinteä osa koko NLCS- (Non-Lethal Capability Set) järjestelmän
kehittämistä.
Tykistöasejärjestelmillä halutaan vaikuttaa yhä syvemmälle, tarkemmin ja tehokkaammin vihollisen ryhmitykseen. Kasvaneen ampumaetäisyyden johdosta on tarvetta varustaa ampumatarvikkeet ohjausominaisuuksilla. Toisaalta nopeasti liikkuvien erikoisjoukkojen tarpeita varten kehitetään keveitä, helikopterilla kuljetettavia 105 ja 155 mm
haupitseja. Myös pyöräajoneuvoalustoille integroidut järjestelmät yleistyvät niiden liikkuvuuden, ilmakuljetettavuuden ja lähituessa tarvittavan nopean reagointikyvyn johdosta. Kehityksen painopiste on maalien tiedustelun ja ammunnanhallinnan järjestelmissä sekä ampumatarvikkeiden tarkkuuden ja tehon parantamisessa.
Raketinheittimet edustavat tehovaikutuksensa, monipuolisten ampumatarvikkeiden
sekä hyvän liikkuvuutensa vuoksi edelleen tykistön tehokkainta komponenttia. Telaalustaiset heittimet korvataan kevyemmillä, pyöräalustaisilla järjestelmillä. Käytettävyys
erilaisissa operaatioissa ja kriisinhallintatehtävissä paranee hyvän liikkuvuuden ja kuljetettavuuden sekä ohjautuvien rakettien ja kehittyneiden ammunnanhallintajärjestelmien ansiosta.
Keskikaliiperialueen konetykkien kehityksessä on nähtävissä pyrkimys kauko-ohjauksen lisääntymiseen toteutettuna joko RWS -tyyppisenä pyöräalustaisessa panssariajoneuvossa tai miehittämättömänä tulenjohtolaitteen ohjauksessa. Ampumatarvikkeiden
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ominaisuuksia kehitetään mahdollistamaan tarvittaessa yhä pienempien yksittäistenkin
maalien, kuten ohjus tai kranaatti, tuhoamisen.
Ns. matalarekyylisen tykin kehittäminen jatkuu. Siinä pyritään vähentämään nykyisen suljetulla lukkoperiaatteella toimivan tykin aiheuttama rekyyli minimiin ohjaamalla
ammuksen lähtönopeuden saavuttamisen kannalta ”turhat” palokaasut ja paine esim.
avoimen lukon kautta pois. Menetelmällä voidaan saavuttaa merkittäviä etuja rakenteiden keventämisen kautta sekä vähentää putkeen kohdistuvaa lämpörasitusta, mikä lisää
putken käyttöikää ja mahdollistaa suuremman tulinopeuden ilman putken ylikuumenemisvaaraa5.
Ammunnanhallintajärjestelmien kehitys ja niiden integroiminen kaikkeen konventionaaliseen aseteknologiaan jatkuu voimakkaana. Suurimpia haasteita etenkin kriisitilanteessa on oman paikan ja maalin sijainnin tietäminen sekä herkkien järjestelmien
toimintavarmuuden ja taistelunkestävyyden parantaminen lähemmäs konventionaalista
aseteknologiaa.
Ampumatarvikkeiden sytyttimissä mikro-elektromekaaniset järjestelmät muuttavat
niissä käytettävää teknologiaa oleellisesti. Tekniset ominaisuudet mahdollistavat sytyttimien ominaisuuksien ohjelmoinnin vapaasti, joka tulee johtamaan tilanteeseen, jossa
yhtä sytytintä voidaan käyttää useissa asejärjestelmissä. Tällaiset sovellukset ovat testausasteella ja realisoituvat 10–15 vuoden kuluttua.
Epäherkkien räjähteiden teknologia (IM, Insensitive Munition) kehittyy ja sitä vaaditaan yhä lisääntyvässä määrin. IM -teknologialla tarkoitetaan räjähteen konstruktioon
(ml. pakkaus) tai räjähdysaineen kemialliseen koostumukseen liittyvää ratkaisua, joka
pienentää räjähteen toiminnan todennäköisyyttä ja tuhovaikutuksen voimaa sen joutuessa alttiiksi onnettomuus- tai vihollisvaikutuksille. Kehittämisen haasteena on, että
epäherkkien räjähteiden tulee samalla täyttää luotettavasti myös niille asetetut toiminnalliset ja operatiiviset vaatimukset.

4.8

Johtopäätökset

Konventionaalinen aseteknologia tulee säilyttämään asemansa toimivan ja tehokkaan
sotavarustuksen perustana koko tarkastelujaksolla. Teknologian kehitys painottuu varsinaista asetekniikkaa enemmän sen integrointiin ammunnanhallinnan järjestelmien
kanssa sekä ampumatarvikkeiden ominaisuuksien parantamiseen niin tehokkuuden,
tarkkuuden kuin käyttöturvallisuudenkin kannalta tarkasteltuna. Liikkuvuuteen, kuljetettavuuteen ja modulaarisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kansainvälisen projektiyhteistyön, PfP -toiminnan, aktiivisen tiedonhankinnan ja -tutkimustoiminnan tukeminen ovat keinoja, joita konventionaalinen aseteknologia tarvitsee
kehittyäkseen.
Huoltojärjestelmältä edellytetään jatkuvaa mukautumista kehittyvien asejärjestelmien
ylläpidon varmistamiseksi. Elektroniikan integrointi aseisiin ja ampumatarvikkeisiin,
5

Francois Prins: Low Recoil, Global Defence Review, Summer 2006
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erikoisjoukkojen laadullinen ja määrällinen kasvu sekä ei-tappavan aseistuksen kehittyminen näkyvät jo nyt konventionaalisessa aseteknologiassa. Arviointijaksolla uusimmat
teknologiat tulevat osaksi taistelevien joukkojen sotavarustusta sekä huolto-organisaatioita, jolloin asejärjestelmien käytettävyys taistelukentällä tulee vaatimaan siihen erikoistuneen huolto-organisaation luomisen.
Teollisuuden asema korostuu järjestelmätoimittajana, ja tämä tulee asettamaan uusia
haasteita myös kotimaiselle teollisuudelle. Tulevaisuudessa hankinnat tulevat olemaan
usein räätälöityjä ratkaisuja, joiden hankkiminen on mahdollista vain yrityksiltä, jotka
edustavat alansa ehdotonta osaamista. Tämä suuntaus on jo nyt nähtävillä useiden suurten yritysten yhteenliittymissä, joissa jokainen yritys hallitsee oman alansa teknologian
ja integroinnin. Erityisen tärkeäksi tällöin nousee järjestelmäkokonaisuuden hallinta
siten, että eri osajärjestelmät kyetään integroimaan luotettavasti yhteen toimivaksi ja
käyttöturvalliseksi kokonaisuudeksi.
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5.

RÄJÄHDYSAINEET

FT Irmeli Tuukkanen, Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta
FM Milja Kanerva, Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta
FT Matti Harkoma, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
TkT Mikko Vuoristo, Eurenco, Vihtavuori
Päivitys 2008:
FT Irmeli Tuukkanen, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta
FT Matti Harkoma, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
DI Kari Kykylä, Pääesikunta Logistiikkaosasto
FL Matti Hämäläinen, Eurenco, Vihtavuori

5.1

Johdanto

Tämä on tekninen tarkastelu räjähdysaineiden kehitysnäkymiin ajanjaksolla 2008–
2025. Tarkastelu perustuu osin FOI:n raporttiin: Development of Energetic Materials
over the Time Span 2004–2025.
Räjähdysaineiden tutkimusta ja tuotekehitystä ohjaavia tekijöitä tarkastelujaksolla 2008
–2025 ovat:
x
x
x
x
x
x

räjähteiden ja ampumatarvikkeiden epäherkkyyden lisääminen
tehon lisääminen
elinkaaren aikainen räjähdeturvallisuus
elinkaaren aikainen ympäristöystävällisyys
integroidut asejärjestelmät
monikansallisen yhteistyön ja standardisoinnin lisääntyminen.

Taulukossa 1 esitetään katsaus räjähdysaineiden ja niiden tehon kehittymisestä mustaruudista tulevaisuuden korkeaenergisiin räjähdysaineisiin.
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Taulukko 1. Katsaus räjähdysaineiden kehityshistoriaan.1
Kehitetty

Käyttö

Energinen
Materiaali

Energia
(MJ/kg)

Tiheys
3
(kg/m )

Teho
(suhteellinen;
RDX=1)

1600-1870 (1900)

Mustaruuti

1847

1870-2025

Nitroglyseroli

1867

Ei aseissa

Dynamiitti

1771

1. Maailmansota -

Pikriinihappo

1863

1900-2025

TNT

1899

2. Maailmansota -

RDX

6.6

1.8

1

1894

2. Maailmansota -

PETN

6.3

1.8

0.9

1940’s

1960-

3

1

0.20

6.5

1.6

0.8

5

1.45

0.5

5

1.6

0.65

5

1.55

0.6

HMX

6.5

1.9

1.1

1986

CL-20

7.5

2.1

1.25

2005–

FOX-5

TEX

1.99
1.5-1.8

Nx

10-14

2.3-2.7

3-5

poly-N

10-20

3.5

10-20

Taulukosta on luettavissa räjähdysaineen kehittämisestä käyttöönottoon kulunut aikajänne. Ohjaavina tekijöinä kehitetyn räjähdysaineen käyttöönotossa ovat olleet historiallinen ajankohta sekä muuttuvat aseteknologian tarpeet. Esimerkiksi RDX:n valmistuskapasiteetti nostettiin toisen maailmansodan tuoman tarpeen johdosta kilogrammatasosta
satoihin tuhansiin kilogrammoihin puolentoista vuoden aikana.

5.2

Määritelmät

5.2.1

Räjähdysaine

Räjähdysaineella (engl. Explosives, Propellants and Pyrotechnic Compositions) tarkoitetaan räjähdysaineita, ruuteja ja pyroteknisiä aineita.
Räjähdysaine on aine tai aineseos, joka sellaisenaan kem iallisesti reagoimalla kykenee
muodostamaan kaasua, jonka lämpötila, paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia, että
niistä aiheutuu vahinkoa aineen ympärillä.2
Ruudiksi kutsutaan ajoaineena käytettävää räjähdysainetta. Ajoaineella tarkoitetaan ainetta tai aineiden seosta, jota käytetään tuottamaan ammuksen, ohjuksen, raketin tai
ulkoisen kaasulla toimivan laitteen liike-energia. Sytytettäessä ajoaineet palavat hallitulla
tavalla ja tuottavat suuren määrän kaasua, jolla on kyky tehdä työtä. Sytytettäessä ajoaineet palavat tai deﬂagroivat. Niiden sovelluksissa ei saa tapahtua siirtymistä deﬂagraatiosta detonaatioon.
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Ruudit luokitellaan käyttötapansa ja -tarkoituksensa mukaisesti raketti- ja aseruudeiksi.
x Rakettiruuti tuottaa halutun työntövoiman sen palokaasujen purkautuessa raketin
tai ohjuksen moottoritilasta ulos suuttimen kautta. Rakettiruuti liikkuu työnnettävän kappaleen mukana. Myös perävirtausyksikössä käytettävä ruuti on käyttötapansa
mukaisesti rakettiruuti. Rakettimoottoreissa, erityisesti suurikokoisissa moottoreissa,
voidaan ajoaineena käyttää erillistä polttoainetta ja hapetinta. Tällöin ajoainetta ei
kutsuta ruudiksi.
x Aseruudit palavat aseen panoskammiossa aiheuttaen palokaasuillaan ammusta kiihdyttävän voiman aseen sisällä. Periaatteeltaan vastaavasti ruutipanoksella voidaan
aiheuttaa laitteessa olevan luukun aukeaminen, ohjuksen työntäminen ulos kammiostaan ennen varsinaisen rakettimoottorin käynnistämistä tai muu vastaava laukaisutapahtuma.
Pyrotekninen aine tai aineseos on tarkoitettu tuottamaan itsestään etenevien, lämpöä
kehittävien kemiallisten reaktioiden seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, savua tai
näiden yhdistelmiä; ilmiön aiheuttajana ei kuitenkaan ole detonaatioksi luettava räjähdys.2

5.2.2

Räjähde

Räjähteellä (engl. Munition) tarkoitetaan lopputuotetta, joka sisältää räjähdysainetta ja
sytytysvälitysketjun, esimerkiksi ohjusta, laukausta (patruuna-, kartussi- ja irtopanoslaukaus), kranaattia, miinaa, hävityspanosta tai sytytintä. Räjähde on tarkoitettu tuottamaan vaikutus kohteessa, esimerkiksi räjähdys tai pyrotekninen ilmiö sotilaalliseen
harjoitus- tai operatiiviseen toimintaan liittyen.

5.2.3

Räjähdeturvallisuus

Räjähdeturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että räjähteestä johtuvat henkilöön, materiaaliin ja ympäristöön kohdistuvat uhkatekijät on tunnistettu, niiden riskien vaikutusta on
pyritty vähentämään ja riskille on hyväksytty tietty taso.
Räjähteen osalta räjähdeturvallisuus sisältää S3-turvallisuusarviointimenettelyn. S3
– turvallisuus (Safety and Suitability for Service) tarkoittaa yleiskäsitettä, johon sisältyy
arvio räjähteen elinjakson aikaisesta
x turvallisuudesta siten, että se on turvallista käsitellä, käyttää, kuljettaa, varastoida,
huoltaa ja hävittää,
x vaatimuksenmukaisuuden toteutumisesta ja
x turvallisuudesta uhkatekijöiden arvioinnissa esille tulleissa tilanteissa ja tapahtumissa.
Käsitteeseen ei sisälly operatiivista tehokkuutta.
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5.2.4

IM -Epäherkkä ampumatarvike ja räjähde

Epäherkät ampumatarvikkeet ja räjähteet täyttävät luotettavasti niille asetetut käyttö-,
valmius- ja operatiiviset vaatimukset, jotka on asetettu siten, että ne minimoivat tahattomasta virikkeestä aiheutuvan todennäköisyyden ampumatarvikkeen tai räjähteen itsesyttymiseen ja siitä epäsuorasti seuraavan aseen laukaisualustaan, kuljetusjärjestelmään
ja henkilöihin kohdistuvan vaurion.

5.2.5

Detonaatio

Detonaatio on erittäin nopea räjähdysaineen kemiallinen hajoamis- ja yhtymisreaktio,
jossa syntyy kaasumaisia tai kiinteitä reaktiotuotteita. Äkillisesti alkava reaktiorintama
– detonaatiorintama – etenee iskuaaltona yliäänen nopeudella 1500–9000 m/s.

5.2.6

Deﬂagraatio

Deﬂagraatiolla tarkoitetaan räjähdysaineessa suurella nopeudella etenevää, kiihtyvää kemiallista reaktiota, jonka nopeus jää detonaatioon verrattuna pienemmäksi – alle 1500
m/s. Deﬂagraatio etenee pintapalona lämmönjohtumisen ja lämpösäteilyn avulla ilmakehän hapen osallistumatta reaktioon.

5.2.7

TNT-ekvivalentti

TNT-ekvivalenttia käytetään räjähdysaineiden tehon yleisenä mittana. Se ilmoittaa muiden räjähdysaineiden tehon verrattuna yleisimmin käytössä olevan sotilasräjähdysaineen
TNT:n tehoon.

5.2.8

IED

IED tarkoittaa siviilikäyttöön valmistettujen, esimerkiksi lannoite- tai lääketeollisuuden
tarpeisiin tarkoitettujen, raaka-aineiden käyttöä “kotitekoisten pommien ja räjähteiden”
valmistamiseksi. Tavoitteena on esimerkiksi järkyttää yhteiskuntarakenteita ja rauhaa.
IED on siviili- ja sotilasräjähdysaineteollisuuden sekä puolustushallinnon ulkopuolella
tapahtuvaa luvatonta toimintaa.
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5.3

Kehitysnäkymät

5.3.1

Räjähdysaineet

5.3.1.1 Yleiset kehitysnäkymät
Räjähdysaineiden kehittämistä ohjaavat voimakkaimmin niiden herkkyyden alentaminen ja tehon kasvattaminen. Pitkäntähtäimen tavoitteena on kehittää energisiä molekyylejä, jotka ovat sekä tehokkaampia että epäherkempiä kuin parhaimmat nykyisin
käytössä olevat materiaalit. Edelleen kehitysnäkymät painottuvat nimenomaan tehokkuuden lisäämiseen jopa epäherkkyysvaatimuksista tinkien.
Jotta molekyylien tehoa nykyisiin räjähdysaineisiin verrattuna voitaisiin lisätä, tulee niiden sisältää rakenteita, jotka tuottavat korkean muodostumislämmön (esimerkiksi häkkirakenteet, nitramiinit, furatsaanit, tetratsiinit) ja/tai joilla saavutetaan räjähdysaineelle
korkea tiheys. Laskennalliset menetelmät mahdollistavat edellä mainittujen tekijöiden
arvioinnin ja optimoinnin suhteellisen tarkasti.
Uusien räjähdysaineiden herkkyysominaisuuksien teoreettinen arvioiminen on vaikeaa.
Herkkyysominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa räjähdysaineen kemiallinen rakenne, kiderakenne ja kiteiden muoto. Esimerkiksi RDX:n kiteytyksellä on
pystytty tuottamaan I-RDX, joka vastaa teholtaan tavallista RDX:ä, mutta jonka iskuherkkyys on merkittävästi parempi kuin RDX:n. Lisäksi viimeaikaisen kehitystyön
myötä on onnistuttu syntetisoimaan VI-RDX.3 Tämä läpimurto on herättänyt kiinnostusta I-HMX:n sekä myös I-CL-20:n valmistamiseen.
Uusien räjähdysaineiden vanhenemisen vaikutusta tutkitaan laajalti seuraamalla niiden
herkkyys- ja stabiliteettiominaisuuksien muutoksia ajan funktiona. Tietoa epäherkkien
räjähdysaineiden stabiliteettiominaisuuksien muuttumisesta ei ole vielä riittävästi räjähteiden elinjaksosuunnitelmien ylläpitoa varten.4, 5
Lupaavimmat uudet räjähdysaineet ovat TEX, ADN ja FOX-7, joita kaikkia pystytään
tuottamaan teollisesti. TATB ja NTO ovat alhaisen herkkyyden omaavia, käytössä olevia
räjähdysaineita.
Keskeisimmät kriteerit arvioitaessa uuden räjähdysaineen käyttöönottomahdollisuuksia
ovat:
1. teho ja energisyys
2. käyttöturvallisuus
3. prosessoitavuus ampumatarviketuotannossa kustannukset huomioon ottaen.
Taulukossa 2 on esitetty uusien, lupaavimpien räjähdysaineiden teho-ominaisuuksia.
Taulukon lukuarvot on esitetty HMX:iin verrattuina.
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Taulukko 2. Termokemiallisiin laskelmiin perustuvat teoreettiset tehot uusille räjähdysaineille.1
3

Räjähdysaine

Detonaationopeus
(km/s)

Paine (GPa)

Energia (kJ/cm )
V/V0 =2.2

HMX

9.3

39.3

-7.57

TATB

8.1 (87%)

31.0 (79%)

-5.45 (72%)

NTO

8.56 (92%)

31.1 (79%)

-5.4 (71%)

FOX-7

8.87 (95%)

34.0 (86%)

-6.32 (83%)

FOX-12

8.2 (88%)

25.5 (65%)

-4.69 (62%)

CL-20

10.0

47.8

-9.04 (121%)

TTTO

10.8

133

-19.8 (265%)

TNAZ

9,0

36,5

-7,45 (100%)

Kaikkia seuraavassa esitettyjä räjähdysaineita on onnistuttu valmistamaan ainakin laboratoriomittakaavassa lukuun ottamatta TTTO:a, joka on ennustettu ainoastaan laskennallisesti. Räjähdysaineet on jaoteltu epäherkkyyden (kohta 5.3.1.2) ja tehokkuuden
(kohta 5.3.1.3) perusteella. Kohdassa 5.3.1.3 korkeatehoisilla räjähdysaineilla teho oletetaan paremmaksi kuin HMX:lla.

5.3.1.2 Epäherkät räjähdysaineet
x TATB
TATB:tä on valmistettu ensimmäisen kerran vuonna 1888. 1950-luvulla TATBia kehitettiin erittäin epäherkkänä räjähdysaineena, jonka pääasiallinen käyttö oli ydinkärkien sovelluksina. Se on nykyään standardiräjähde useiden maiden ydintaistelukärjissä.
TATB:n teho on noin 70 % HMX:stä, mutta detonaatiotuotteiden alhaisen lämpötilan
vuoksi sen energiasisältöä on vaikea nostaa alumiinia lisäämällä.
TATB:n vaikea prosessoitavuus yhdessä erittäin korkean hinnan kanssa tekevät sen soveltamisen tavanomaisissa aseissa epätodennäköiseksi.
x NTO
NTO on yhdessä TATB:n kanssa tällä hetkellä laajimmin käytössä oleva epäherkkä räjähdysaine. Sen teho on suhteellisen alhainen (71 % HMX:stä). Tämän vuoksi sitä seostetaan muun muassa RDX:n tai HMX:n kanssa hyväksyttävän tehon saavuttamiseksi.
NTO:ta voidaan käyttää ammustäytteenä seostettaessa sitä TNT:n ja RDX:n kanssa.
NTO:n valmistajia ovat Eurenco, Dyno ja BAE Systems, Holston. Lupaavimpia tehdasmittakaavaisia seosräjähdysaineita ovat:
o TNT-pohjaiset: tuote-/tuotekehitysnimiltään XF-13153, XF-13333, ARX-4024,
AFX-645
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o PAX DNAN-pohjaiset: tuote-/tuotekehitysnimiltään PBXW-126, B-2214B, B2248B, B-2245B
o Vahapohjaiset: tuote-/tuotekehitysnimiltään MNX-655, PAX-35
o Kovetettavat PBX:t: tuote-/tuotekehitysnimiltään PBXW-126, B-22214B, B-2448B,
B-2245B
x FOX-7
FOX-7 on epäherkkä räjähdysaine, jonka teho on lähellä RDX:ä. FOX-7:ää on valmistettu tähän mennessä pilot-mittakaavassa. FOX-7 on lähitulevaisuudessa mahdollinen
RDX:n ja CompB:n korvaaja ammustäytteenä. Se on tulevaisuudessa hyvin todennäköinen aseruudin komponentti.
x FOX-12
FOX-12 on kemiallisesti ADN:n kaltainen. FOX-12:n etuna on, että se on erittäin epäherkkä. FOX-12:n energiset ominaisuudet sopivat hyvin ajoainesovellutuksiin. Alhaisen
herkkyytensä vuoksi se on mahdollinen aseruudin ja räjähdysaineiden komponentti.
FOX-12:ta käytetään tällä hetkellä turvatyynyjen laukaisumekanismissa. Tämä on osoittanut sen sopivuuden ajoaineeksi ja on myös laskenut sen hintaa kaupallisena tuotteena.
x FPX7 ja FOXIT
Suomessa (Oy Forcit Ab) on valmistettu merivoimien merimiinoissa käytössäolevia
muovisidosteisia (PBX) räjähdysaineita, joiden tuotenimet ovat FPX 7 ja FOXIT. Ne
ovat koostumukseltaan tavanomaisia PBX-räjähdysaineita sisältäen muovisidosaineen
lisäksi heksogeenia, ammoniumperkloraattia ja alumiinijauhoa. Sekä FPX 7:n että FOXIT:n TNT-ekvivalentti on vedenalaisissa räjäytyksissä noin 1,5.
FOXIT:ssa heksogeeninä on I-RDX ja se on hyvin epäherkkä räjähdysaine (vaarallisuusluokkaa 1.5). Paineiskuherkkyyttä mittaavassa EIDS-GAP -testissä sille on saatu tulos
50 mm ja sen kriittinen halkaisija on välillä 103–122 mm. Oy Forcit Ab:n PBX-räjähdysaineiden kehitys eri sovelluksiin jatkuu.
x TNAZ
TNAZ on tulevaisuudessa potentiaalinen valettava räjähdysaine, jota on tutkittu TNT:n
korvaavana ammustäytteenä. Tällä hetkellä TNAZ:n teho on lähellä HMX:ä ja se olisi
tehokas korvaaja CompB:lle. Sen valmistuskustannukset ovat toistaiseksi korkeat tuotteistamiselle. TNAZ:n käytettävyyttä vaikeuttavat lisäksi sen haihtuvuus ja toistaiseksi
ratkaisemattomat valutekniset ongelmat.
Kaikkia edellä mainittuja epäherkkiä räjähdysaineita on mahdollista käyttää myös lisäkomponentteina TNT:ssä, esimerkiksi NTO/TNT ja TNT/FOX-12. Tavoitteena on
lisätä valettavan TNT:n epäherkkyyttä.
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5.3.1.3 Korkeatehoiset räjähdysaineet
x CL-20
CL-20 sisältää enemmän energiaa kuin HMX (suhteellinen teho 1.25 taulukon 2 mukaan). CL-20 on yhtä isku- ja hankausherkkä kuin PETN. CL-20:n valmistaminen
teollisessa mittakaavassa on edelleen kallista. Sitä ei tämänhetkisten näkymien mukaan
pidetä kuitenkaan tavanomaisten räjähdysaineiden korvaajana ammustäytteenä.
x TEX
TEX on molekyylirakenteeltaan CL-20:n tyyppinen yhdiste. Sen räjähdysteho on jonkin
verran CL-20:tä alhaisempi, mutta se on mielenkiintoinen tuotekehityskohde korkean
ominaistiheytensä (1,99g/cm3) vuoksi mahdollistaen lataustiheyden pienentämisen.

5.3.1.4 Hapettimet
Kiinteitä hapettimia on tutkittu jo pitkään. Käyttökelpoisten kiinteiden hapettimien
lukumäärä on kuitenkin vielä varsin pieni. Viimeisten kymmenen vuoden kuluessa erityisen kiinnostuksen kohteina ovat olleet AP, AN, ADN ja HNF.
On todennäköistä, että AP tulee seuraavien kahdenkymmenen vuoden ajan edelleen
olemaan yleisin ajoaineissa käytettävistä kiinteistä hapettimista. ADN:a ja AN:a käytetään todennäköisesti ajoaineiden tai räjähdysaineiden sovellutuksissa, kuten vähäsavuisissa ruudeissa tai vedenalaisissa räjähdysaineissa. On epätodennäköistä, että HNF:ää
olisi mahdollista tuotteistaa johtuen sen huonosta termisestä stabiliteetista ja herkkyysominaisuuksista.
Tähän mennessä eniten käytetyt nestemäiset hapettimet ovat olleet savuava typpihappo
(inhibited fuming red nitric acid, IFRNA), vetyperoksidi, typpipentaoksidi, ja nestemäinen happi. Kaikkien näiden käyttöä jatketaan todennäköisesti seuraavat kaksikymmentä vuotta. HAN/vesi ja ADN/vesiliuoksia on tutkittu viime vuosina mahdollisina
vaihtoehtoina nestemäisiksi hapettimiksi.
5.3.1.5 Erittäin korkean energiatiheyden omaavat materiaalit
Erittäin korkean energian omaavat materiaalit (High Energy Density Materials, HEDM)
ovat kvanttimekaanisiin laskelmiin perustuvia räjähdysaineita. Nämä räjähdysaineet
ryhmitellään seuraavasti:
a)
b)
c)
d)

molekyylikomposiitit (molecular composites),
monityppiyhdisteet, Nx, x z 4–60, (polynitrogen compounds),
polymeerinen typpi (polymeric nitrogen) ja
metallinen vety.
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HEDM:ien mahdollisia sovellutuskohteita ovat pienet ja kevyet taistelukärjet. Laskennallisesti on arvioitu, että hyvin pitkällä tähtäimellä tämän alueen tutkimus voi johtaa
räjähdysaineisiin, joiden teho saattaa olla 8–20-kertainen verrattuna olemassa oleviin
räjähdysaineisiin.
HEDM-materiaalien muokkaaminen toimiviksi asejärjestelmiksi on kuitenkin ajallisesti kaukana oleva prosessi. On epätodennäköistä, että HEDM-materiaaleja käytettäisiin
aseteknologiassa ennen vuotta 2025. Seuraavassa esimerkkejä laskennallisista HEDMmateriaaleista:
x Molekyylikomposiitit
Molekyylikomposiitit rakentuvat kerroksista. Rakenteessa on kiinteä isäntämateriaali
(host material), jonka sisällä on kerroksittain jokin muu yhdiste, esimerkiksi typpihappo
graﬁittiin sijoitettuna. Nämä yhdisteet yhdessä muodostavat räjähdysaineen.
x Korkean energiatiheyden omaavat hiilivetypolttoaineet (high energy density
hydrocarbon fuels)
Ohjusten operatiivista kantamaa voidaan parantaa joko muuttamalla rakennetta tai
käyttämällä polttoaineita, joiden tilavuuteen perustuva energiasisältö (volumetric energy
content) on korkea. Ulkopuolista happea hyväksikäyttävien (air breathing) moottorien
ja rakettien tutkimuksissa on tavoitteena kasvattaa niiden aikaansaamaa työntövoimaa.
Uudet, korkean energiatiheyden omaavat hiilivetypolttoaineet ovat yhdisteitä, jotka ovat
tutkimuksen painopisteinä. Rakettien polttoaineeksi on kehitetty bisyklopropyllideeni,
1,5-heksadiyyni (Isp = 312 s) ja AFRL-4 (Isp = 321 s), jotka ovat nykyisin käytössäolevia
yhdisteitä parempia.
x Monityppiyhdisteet (polynitrogen compounds)
Useita typpiatomeja sisältäviä yhdisteitä, kuten heterosyklisiä typpimolekyylejä on tutkittu laajalti kvanttimekaanisin laskelmin4. Tutkimusten tavoitteena on saavuttaa aineita, jotka parantaisivat räjähdysaineen tehoa nykyisestä 2–5 -kertaiseksi ja jotka olisivat
mahdollisesti valmistettavissa olevia.
Typpiyhdisteitä tutkitaan nimenomaan siksi, että monityppiyhdisteillä on korkea energiasisältö johtuen typpiyhdisteen rakenteessa olevien kemiallisten sidosten suuresta keskinäisestä energiaerosta. Korkean energiasisällön lisäksi yhdisteen tehoa kasvattaa sen
korkea tiheys. Seuraavassa tutkimusten kohteina olevat keskeisimmät typpeä sisältävät
yhdisteet:
–
–
–
–

Tetra-atsatetrahedraani, N4
Penta-atsayhdisteet, N5+ / N5- / N5+N5 Monilukuisemmat monityppiyhdisteet Nx (x = 6-60)
Polymeerinen typpi.
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x TTTO
Myös tavallisilla molekyyleillä voi potentiaalisesti olla hyvin suuri teho. Esimerkkinä
on TTTO. Se on yhdiste, jota ei ole vielä saatu valmistettua, mutta joka on arvioitu
laskennallisin menetelmin. Laskelmat ehdottavat sen tiheydeksi 2.62 g/cm3 ja muodostumislämmöksi 190 kcal/mol, mikä johtaa 2.5-kertaiseen suhteelliseen tehoon HMX:
iin nähden. Tämä yhdiste nähdään tämän hetken tiedon ja teoreettisten laskelmien perusteella tehokkaimmaksi mahdolliseksi lähitulevaisuuden räjähdysaineeksi.
x Metallinen vety
Vedyn metallista muotoa muodostuu korkeissa paineissa (1.4 Mbar). Metallisella vedyllä
on korkea energiasisältö ja korkea tiheys (1.15 g/cm3 verrattuna kiinteään vetyyn 0.088
g/cm3). Näihin ominaisuuksiin perustuen metallinen vety on mahdollisesti potentiaalinen vaihtoehto korkeaenergisiin ajoaineisiin (ominaisimpulssi Isp ~ 1700 s). Metallinen
vety on laskennallisesti teholtaan noin 30 kertaa nykyisiä räjähdysaineita parempi.
Metallista vetyä on pystytty tuottamaan laboratoriossa hyvin lyhytaikaisesti, juuri havaittavissa olevassa mittakaavassa (μg). On epätodennäköistä, että metallinen vety olisi
vaihtoehto energiaa antavana materiaalina räjähdys- tai ajoaineissa tarkastelujakson aikana.

5.3.1.6 Reaktiiviset metallit ja nanomateriaalit
Alumiinia on lisätty pitkään räjähdysaineisiin energian lisäämiseksi.3 Alumiinin lisäksi
boori ja boorikarbidi ovat mahdollisia tulevaisuuden energiaa lisääviä aineita rakettien
ajoaineissa ja räjähdysaineissa. Tällä hetkellä nanomateriaalien käyttöä rajoittaa niiden
epästabiilisuus, johon liittyviä ongelmia ei ole vielä saatu ratkaistua. Nanomateriaaleilla
on myös todettu myrkyllisyyttä, joka kohdistuu sekä ihmisiin että ympäristöön.
Alumiinin käytössä esiintyneiden ongelmien ratkaisemiseksi tehdään paljon tutkimusta.4, 5, 6 Ratkaisua etsitään pienentämällä alumiinin hiukkaskokoa nanopartikkeleiksi.
Lupaavina nanomateriaaleina pidetään alumiinia sisältäviä massoja, esimerkiksi bimetallisia kerrosrakenteita ja molybdeenitrioksidi/alumiini- ja kuparioksidi/alumiinimassoja.5 Nanoteknologian käyttöönottoa hidastaa erityisesti sen korkea hinta.
Nanoteknologian lisäksi alumiinin käyttökelpoisuutta räjähdys- ja ajoaineiden lisäaineena pyritään parantamaan alumiinijauheen aktivoinnilla.4, 6 Aktivoinnissa hiukkaskoon
pienentämisen sijasta alumiinin reaktiivisuutta yritetään parantaa pintakäsittelyllä. Alumiinijauheen käsittelyn helppous ja halpuus sekä alustavat tutkimustulokset pintakäsitellyn alumiinin tehosta osoittavat, että teknologia on mahdollisesti sovellettavissa asejärjestelmiin kymmenen vuoden kuluessa.
Boori on ollut vuosia kiinnostava tutkimuskohde räjähdysaineissa käytettäväksi lisäaineeksi. Boorin käytössä on kuitenkin todettu ongelmia. Fluori on saanut paljon huomiota myös tutkimuksissa, jotka ovat osa uusien ﬂuorattujen nitramiiniajoaineiden keSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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hittämisohjelmaa. Näitä ovat mm. RNFX ja HNFX (diﬂuoriaminoidut vastineet RDX:
lle ja HMX:lle).

5.3.1.7 Polymeerit ja pehmittimet
Ensimmäinen ruudeissa ja räjähdysaineissa käytetty energinen polymeeri on nitroselluloosa. Sen löysivät Schönbein ja Böttger vuonna 1846 ja sitä käytetään yhä aseruudeissa
ja savuttomissa rakettiruudeissa. Nitroselluloosan huono puoli on sen heikko terminen
stabiliteetti. Tutkijat etsivät maailmanlaajuisesti nitroselluloosan korvaavia vaihtoehtoja.
On kuitenkin selvää, että nitroselluloosapohjaisten materiaalien käyttö ei vähene kahdenkymmenen vuoden kuluessa.
Inerttien sideaineiden ja pehmittimien tuotekehityksen tavoitteena on parantaa räjähdysaineiden ja muiden energisten materiaalien epäherkkyyttä. Esimerkkinä mainittakoon vahapohjaisen PAX/AFX-194-6-räjähdysaineen tuotekehitys. Lisäksi niiden avulla
on mahdollista pienentää lataustiheyttä.
Polymeeriteknologiassa on kehitetty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana useita
mahdollisia räjähdys- ja ajoaineissa käytettäviä sideaineita ja pehmittimiä. On todennäköistä, että niiden käyttö lisääntyy merkittävästi tarkastelujakson aikana.
x GAP on yksi vanhimmista ja myös tutkituimmista energisistä polymeereistä. Tutkimukset ovat alkaneet 1970-luvun alussa ja nykyisin GAP on teollisessa tuotannossa.
GAPia käytetään sideaineena komposiittiruudeissa ja muovisidosteisissa räjähdysaineissa.
x PolyGLYN on energinen polymeeri, jolla on hyvät mekaaniset ominaisuudet. PolyGLYN on nykyisin teollisessa tuotannossa.
x Muita energisiä polymeerejä ovat energiset polyoksetaanit; NIMMO, BAMO,
AMMO ja PolyNIMMO. PolyNIMMOa on käytetty kahdessa muovisidosteisessa
räjähdysainekoostumuksessa, CPX-412 ja CPX-413, jotka on tarkoitettu epäherkkyysvaatimukset täyttäviksi vedenalaisiksi räjähdysaineiksi. Lisäksi edellä mainittuja
polymeerejä on seostettu keskenään. Näistä teollisessa tuotannossa ovat AMMO/
BAMO ko-polymeeri sekä GAPin ja polyBAMOn ko-polymeeri.
x Edellä lueteltujen lisäksi muita energisiä polymeerejä ovat muun muassa ﬂuoropolymeerit, polyvinyylinitraatit, polynitroaromaatiset aineet, NN -sidosteiset epoksifunktionaaliset polymeerit, nitratut polybutadieenit, kuten NHTPB, nitratut polymeeriset syklodekstriinit ja polyvinyylitetratsolit. Näitä ei kuitenkaan ole vielä
kaupallistettu.
Puristettujen muovisidosteisten räjähdysaineiden, joissa on metalli – yleensä alumiini
– lisätehoa tuovana komponenttina, käytettävyys ontelopanosten, keski- ja suurikaliiperisten ampumatarvikkeiden täytteenä lisääntyy. Tällaisia PBX-tyyppisiä koostumuksia
ovat esimerkiksi räjähdysaineseokset HTPB/HMX/Al ja sideaine/RDX/Al/AP.
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Energisten polymeerien käyttö sideaineena räjähdys- ja ajoaineteknologiassa on edelleen
kallista. Teknologian kehittämiseksi on tutkittu mahdollisuutta käyttää myös energiaa
sisältäviä pehmittimiä. Nitroglyseroli on yksi ensimmäisiä esimerkkejä energisistä pehmittimistä.
Vaatimuksia energiselle pehmittimelle ovat muun muassa alhainen lasisiirtymäpiste,
alhainen viskositeetti, hyvä happitasapaino, epäherkkyys ja hyvä terminen stabiliteetti. Nämä vaatimukset ovat usein keskenään ristiriitaisia, mikä vaikeuttaa kehitystyötä.
Useita pehmittimiä, kuten
x
x
x
x
x

NENAt,
nitraattiesterit (esim. nitroglyseroli, BTTN, TMETN),
atsido-yhdisteet,
BDNPA/F,
nitroaromaattiset yhdisteet (esim. 2,3-/2,6-dinitroetyylibentseeni/2,4,6-trinitroetyylibentseeni) ja
x GLYN, NIMMO ja GAP,
on kehitetty kiinteissä ajoaineissa ja muovisidosteisissa räjähdysaineissa käytettäviksi.
Suurin osa näistä on kaupallistettuja ja osa on käytössä.
Lupaavimpia energisiä pehmittimiä ovat esimerkiksi PNP, ﬂuoratut polymeerit/kopolymeerit, atsidi/ﬂuorisubstitoidut polyfosfatseenit, DNAN, DNP ja MTNI. Esimerkiksi
PNP:tä on käytetty lämmölle epäherkissä ruutikoostumuksissa sekä sytytysketjuissa käytettävän pyroteknisen massan raaka-aineena.
Atsidi/ﬂuorisubstitoidut polyfosfatseenit avaavat uusia mahdollisuuksia sekä pyroteknisissä tuotteissa että räjähdysainesovelluksissa. On odotettavissa, että energisten pehmittimien käyttö räjähdysaineissa kasvaa lisääntyneen tuotekehitystyön myötä seuraavien
kymmenen vuoden kuluessa.

5.3.2

Ajoaineet

5.3.2.1 Yleiset kehitysnäkymät
Keskeisimmät ajoaineiden kehitystä ohjaavat tekijät sekä asejärjestelmien ja niiden käytettävyyden kehittymisestä seuraavat vaatimukset ovat:
x
x
x
x

Suuri energiatiheys; ominaisenergia (aseruudit), ominaisimpulssi (rakettiruudit)
Mahdollisimman suuri epäherkkyys ulkoisille vaikutuksille (IM-tyyppiset uhat)
Pitkä käyttöikä ja ominaisuuksien stabiilisuus varastoitaessa
Palonopeuden hallittavuus; progressiivisuus (aseruudit), muunneltavissa oleva työntövoima (rakettiruudit)
x Palaminen ei saa käyttökohteessaan muuttua deﬂagraatiosta detonaatioksi missään
käyttöolosuhteissa
x Mekaaninen lujuus
x Elinkaaren aikainen vähäinen ympäristökuormitus.
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Näiden lisäksi aseruudeilta vaaditaan useissa käyttökohteissa alhaista liekin lämpötilaa.
Vastaavasti rakettiruudeilta vaaditaan palokaasujen heikkoa havaittavuutta.
Tarkastelujakson aikana todennäköisesti tapahtuvan kehityksen edellytyksenä on edellä
esitettyjen energisten materiaalien kehittyminen, niiden saaminen teolliseen valmistukseen ja niiden soveltaminen erilaisiin ajoainekoostumuksiin.

5.3.2.2 Rakettiruudit
Keskeisin tavoite rakettien ja ohjusten ajoaineiden kehityksen osalta on kantomatkan
kasvattaminen, työntövoiman säädeltävyys ja savuttomuus. Kiinteillä rakettiruudeilla
kantomatkaa voidaan kasvattaa lisäämällä ruudin energiatiheyttä. Tulevaisuudessa yhä
enenevässä määrin inertit sideaineet ja pehmittimet korvataan vastaavilla energisillä materiaaleilla (vrt kpl 5.3.1.7). Taulukossa 3 on esitettynä kehityksen alla olevia koostumuksia, joissa ominaisimpulssin kasvattamiseksi käytetään metallista polttoainetta (Al,
AlH3, B) ja energistä sideainetta (GAP). Hapettimena koostumuksessa käytetään ADN:a.
Uusia aktivoituja metallisia polttoaineita – nanopartikkeleita tai AlH3:ä – sekä energisiä sideaineita käyttäen on saavutettavissa 8–10 % ominaisimpulssin kasvu verrattuna
nykyisin käytössä oleviin HTPB/AP/Al-ruuteihin. Uusien, energiasisältöä kasvattavien
komponenttien ja koostumusten kehitystyö jatkuu.
Taulukko 3. Metallisten polttoaineiden käyttö ajoaineiden ominaisimpulssin parantamiseksi.1
Metallinen
polttoaine

Sideaine

Hapetin

Ominaisimpulssi
(s)

Ominaisimpulssi
tilavuutta
kohden
(s·g/cc)

---

HTPB

AP

239

391

Al

HTPB

AP

266

459

AlH3

HTPB

AP

271

404

B

HTPB

AP

264

442

Al

GAP

AP

271

508

AlH3

GAP

AP

283

454

B

GAP

AP

275

494

Al

GAP

ADN

279

500

AlH3

GAP

ADN

286

446

B

GAP

ADN

282

480

Arvot laskettu optimoiduille 70% kiintoainetta sisältäville koostumussuhteille Cheetah 2.0
ohjelmalla.

Muita kantomatkaa ja erityisesti työntövoiman säädettävyyttä parantavia kehityssuuntia
ovat nestemäisten rakettiruutien ja erillisten joko nestemäisten tai geelimäisten polttoaineiden ja hapettimien kehittäminen. Erityisesti nestemäisten polttoaineiden ja hapettimien kehitystyö sisältää edelleen paljon haasteita, sillä niiden käyttö vaatii nykyistä
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monimutkaisempaa moottorin rakennetta, jolloin ohjuksen inertti massa saattaa kasvaa
ja voi aiheuttaa suorituskyvyn alenemista. Ohjuksen rakenteen monimutkaistuminen
voi aiheuttaa edelleen luotettavuusongelmia. Työntövoiman säädettävyydellä pyritään
optimoimaan käytettävissä olevan energian käyttöä lentomatkan aikana ja mahdollistamaan kehittyneiden etsintä-, maalintunnistus- ja ohjausjärjestelmien käyttäminen
taktisissa ohjuksissa. Taktisiin ohjuksiin tullaan myös kehittämään uusia korkeaenergisiä polttoaineita ja ilman happea käyttäviä moottoreita nykyistä oleellisesti pidemmän
kantomatkan saavuttamiseksi.
Ohjustentorjuntajärjestelmien ja vaikeasti havaittavien alustojen (stealth) kehittyminen tulee enenevässä määrin edellyttämään myös käytettyjen rakettiruutien palokaasujen alhaista havaittavuutta. Käytössä olevista komponenteista erityisesti AP ja muut
klooria sisältävät hapettimet sekä metalliset polttoaineet tuottavat helposti havaittavan
savun. Taulukossa 4 on esitettynä heikosti havaittavia rakettiruutikoostumuksia ja niiden ominaisimpulsseja. Tulevaisuuden koostumuksissa tullaan käyttämään hapettimina
korkeaenergisiä räjähdysaineita, kuten esimerkiksi HMX:a tai CL-20:tä, korvaamaan
lisäenergiaa tuovia metallisia polttoaineita. Tällöinkin ominaisimpulssi ja saavutettava
kantomatka jäävät pienemmiksi kuin nykyisin käytössä olevilla HTPB/AP/Al-ruudeilla.
Taulukko 4. Heikosti havaittavat rakettiruutikoostumukset ja niiden ominaisimpulssit.1
Sideaine

Hapetin

Ominaisimpulssi
(s)

Ominaisimpulssi
tilavuutta kohden
(s·g/cc)

HTPB
HTPB

AN

200

295

AND

241

370

HTPB

HMX

223

357

HTPB

CL-20

232

395

GAP

AN

228

362

GAP

ADN

264

436

GAP

HMX

244

420

GAP

CL-20

257

466

PolyNIMMO*

HNF

269

469

PolyNIMMO*

ADN

260

436

PolyNIMMO*

CL-20

260

488

Arvot laskettu optimoiduille 70 % kiintoainetta sisältäville koostumussuhteille Cheetah 2.0
ohjelmalla HTPB- ja GAP-sideaineita sisältäville rakettiruutikoostumuksille.
*Pehmittimenä GAP-A

Erillisissä säiliöissä oleviin, nestemäiseen/geelimäiseen hapettimeen ja polttoaineeseen
perustuvat sekä myös ilman happea käyttävät rakettimoottorit täyttänevät ongelmitta epäherkkyysvaatimukset. Kiinteiden ja nestemäisten rakettiruutien osalta herkkyyttä voidaan alentaa vähentämällä energisen hapettimen osuutta koostumuksessa. Tämä
kuitenkin heikentää suorituskykyä alentamalla saavutettavissa olevaa ominaisimpulssia.
Energisten sideaineiden käyttö alennetun kiintoainepitoisuuden kanssa mahdollistaa
kuitenkin herkkyyden alentamisen suorituskyvyn kärsimättä.
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5.3.2.3 Aseruudit
Aseruutien tulevaan kehitykseen merkittävästi vaikuttavia tavoitteita ovat:
x Läpäisykyvyn parantaminen kasvattamalla lähtönopeutta 3000 m/s asti ammuksilla,
joiden toiminta perustuu kineettiseen energiaan.
x Epäsuoran tulen kantomatkan kasvattaminen 100 km asti.
x Osumatodennäköisyyden parantaminen alentamalla lähtönopeuden vaihtelua ja lähtönopeuden lämpötilaherkkyyttä.
x Liikkuvuuden parantaminen keventämällä asejärjestelmiä.
x Räjähteiden ja ampumatarvikkeiden lisääntyneet epäherkkyysvaatimukset.
Korkean lähtönopeuden saavuttamiseksi kehitetään jatkuvasti uusia koostumuksia, joilla on korkea energiatiheys tai alhainen palokaasujen moolimassa. Aseruutien energiasisällön kasvattamista rajoittaa korkeiden lämpötilojen tuhoisa vaikutus aseiden kestolle
sekä aseiden räjähdysherkkyyden kasvaminen. Palokaasujen moolimassan alentamiseksi
aseruuteihin tullaan lisäämään energisinä täyteaineina esimerkiksi RDX, HMX, CL-20
tai ADN. Näiden käyttö on mahdollista nitroselluloosapohjaisissa ruudeissa energisten pehmittimien kanssa. Usein kuitenkin epäherkkyysvaatimusten johdosta tultaneen
käyttämään polymeerisia sideaineita nitroselluloosan sijasta.
Ammuksen lähtönopeuden kasvattamiseksi kehitetään erilaisia tapoja optimoida paineen nousunopeutta aseen kammiossa sekä lisätä lataustiheyttä. Kehitystyö nestemäistä
ruutia käyttävän aseen parissa on Yhdysvalloissa lopetetun Crusader ohjelman myötä
ainakin toistaiseksi vähentynyt. Syynä tähän lienevät tekniset ongelmat paineen hallinnassa sekä järjestelmien keveysvaatimusten korostuminen. Lataustiheyden maksimoimiseksi tutkitaan myös mahdollisuutta muotoilla ruutipanos yhtenäiseksi koko kammion
täyttäväksi kappaleeksi (consolidated charge). Yhdessä tämän kanssa kehitetään plasmasytytysjärjestelmää ETC, jolla ruudin syttymistä, alkulämpötilan vaikutusta palonopeuteen ja sen palonopeuden kehittymistä voidaan hallita sähköisesti. Tällä järjestelmällä
ennustetaan saavutettavan jopa 40 %:nen suorituskyvyn kasvu perinteisillä aseilla. Saavutettaessa mahdollisuus kompensoida ruudin alkulämpötilan vaikutusta lähtönopeuteen, voidaan parantaa osumatodennäköisyyttä.
Ilman ruudin kemiallista energiaa toimivien, sähköisten ammusten kiihdytysjärjestelmien kehittäminen mahdollistaa ammukselle jopa 4000 – 8000 m/s lähtönopeuden. Kehitystä rajoittaa kuitenkin järjestelmän suuresta virrantarpeesta johtuva erittäin heikko
liikuteltavuus.
Paineen kehittymisnopeuden hallitsemiseksi ja lataustiheyden kasvattamiseksi kehitetään edelleen myös perinteisiä, lähinnä ruutigeometriaan perustuvia rakenteita, kuten
pilkkoutuvia puikkomaisia ruuteja, erilaisista massoista koostuvia kerroksittaisia rakenteita ja impregnointitekniikkaa.
Perävirtausyksikkötekniikan kehittyminen tulee olemaan lähtönopeuden kasvattamisen
ohella keskeinen keino epäsuoran tulen kantomatkan kasvattamisessa.
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Epäherkkyysvaatimukset tulevat edelleen ylläpitämään ja vauhdittamaan komposiittiruutien kehittämistä. Näissä sideaineena käytetään nitroselluloosan sijasta polymeerisiä
sideaineita. Energian tuottajina komposiittiruudeissa käytetään luonnostaan epäherkkiä
tai tietyllä kiteytysprosessilla valmistettuja epäherkkiä räjähdysaineita. Tätä kehitystä
edistää myös kuumilla ilmastoalueilla esiintyneet nitroselluloosaruudeilla havaitut stabiliteettiongelmat. Epäherkkien komposiittiruutien, LOVA-ruutien, käyttöönoton laajenemista hidastaa edelleen heikosta syttyvyydestä ja epätasaisesta palamisesta johtuvat
käytettävyysongelmat. Uusien energisten sideaineiden ja pehmittimien kehittyminen
tulee mahdollistamaan entistä korkeaenergisempien epäherkkien komposiittiruutien
valmistamisen.

5.3.3

Sytytysjärjestelmät

5.3.3.1 Yleiset kehitysnäkymät
Sytyttimien ja sytytysmenetelmien kehitykseen ja kehityksen suuntaan vaikuttavat pääasiassa nykyisille ja tulevaisuuden aseille ja asejärjestelmille halutut ja vaaditut toiminnat
sekä turvallisuusvaatimukset. Humanitaarisilla ja ympäristötekijöillä tulee olemaan kasvava merkitys tulevaisuuden kehitykseen. Kuitenkin tietyillä teknologia-alueilla voidaan
katsoa olevan muita suurempi merkitys tekniseen kehitykseen yleensä. Näistä tärkeimpiä ovat:
x
x
x
x
x
x
x

elektroniikan,
mikromekaanisten elektronisten komponenttien ja laitteiden (MEMS),
tietoteknisten laitteiden kovon (hardware),
ohjelmistojen (software),
energisten materiaalien,
optisten komponenttien kehitys ja
räjähdysvälitysketjuissa käytettävät nanomateriaalit ja lasersytytyssovellutukset.

Toiminnalliset vaatimukset
Tulevaisuuden ase- ja ammusjärjestelmiltä – olivatpa ne päivitettyjä tai täysin uusia - vaaditaan yhä parempia toiminnallisia ominaisuuksia koskien muun muassa suorituskykyä,
kantamaa ja yleensä toimintojen monipuolisuutta. Useat näistä ominaisuuksista liittyvät
sytyttimien ja sytytysjärjestelmien kehittämiseen. Merkittävimpiä tekijöitä ovat muun
muassa käyttötilanteen mukaan muuntuvat ja monikäyttöiset taistelukärjet, säädettävissä oleva vaikutus, pulssitettuun paloaikaan perustuvat järjestelmät, syvään läpäisyyn
kykenevät taistelukärjet sekä tykkien ja ohjusten laukaisuun liittyvät järjestelmät. Yleisiä
kehitysnäkymiä sytyttimien ja sytytysjärjestelmien osalta tulevat olemaan laitekoon pieneneminen, elektroniikan ja ohjelmoitavien toimintojen lisääntyvä käyttö yhdistettynä
edullisiin kustannustekijöihin.
Kohteen ominaisuuksien mukaan joko automaattisesti tai ohjauskäskyillä muuntuvissa
taistelukärjissä on mahdollista käyttää lopputuloksen suhteen tehokasta ajan ja paikan
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suhteen tarkasti säätyvää monipistesytytystä. Sama koskee jossain määrin myös taistelukärkiä, joilla halutaan saada aikaan rajoitettu vaikutus kohteessa.
Turvallisuusnäkökohdat
Aseiden ja ammusten sekä niiden muodostamien järjestelmien turvallisuus on ollut merkittävä näkökohta usean vuoden ajan. Yhä useammissa järjestelmissä tullaan käyttämään
epäherkkiä ampumatarvikkeita, joissa käytetyiltä sytyttimiltä vaaditaan myös riittävää
epäherkkyyttä.
Vastuslankaan perustuvien sytytysmenetelmien (esimerkiksi perinteisen sähkönallin)
käytössä on olemassa turvallisuusriski sellaisissa käyttöympäristöissä, joissa esiintyy radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä, staattista sähköä, muuttuvia magneettikenttiä
(sähkömagneettinen induktio) tai sähkömagneettisia pulsseja. Turvallisuuden kannalta
parempia ovat suurienergisellä sytytyspulssilla toimivat sytyttimet ja ei-sähköiset sytytysmenetelmät.
Sytyttimien ja sytytysjärjestelmien turvallisuuden lisäämiseksi on yleisesti käytetty erityisiä, tätä tarkoitusta varten laadittuja turvallisuustarkasteluja ja -tarkastuksia. Näillä
tarkasteluilla on ollut jossakin määrin uusimman teknologian ja turvallisuuden kannalta
tärkeiden, ohjelmistoilla toteutettujen ohjaustoimintojen käyttöönottoa rajoittava ja hidastava vaikutus.
Humanitääriset ja ympäristönäkökohdat
Humanitääriset tekijät ja kansainväliset sopimukset vaikuttavat tulevaisuudessa nykyistä
merkittävämmin aseiden ja asejärjestelmien käyttöön ja käyttöönottoon. Tällaisia ovat
muun muassa henkilömiinat ja järjestelmät, joissa käytetään esimerkiksi useita tytärammuksia, kuten kuorma-ammukset. Ongelmana näissä on käytön jälkeen ympäristöön jäävät kontrolloimattomat, räjähtämättömät ammukset. Eräänä korvaavana järjestelmänä voi olla numeerisesti ohjelmoitavat älykkäät miinat tai tytärammukset, jotka
deaktivoituvat tietyn toimintajakson kuluttua tai jotka voidaan deaktivoida tarvittaessa
ulkoista signaalia käyttäen.
Ympäristönäkökohdat tulevat myös merkittävämmiksi valittaessa tulevaisuuden sytyttimiä ja sytytinjärjestelmiä. Käytössä olevat aloiteaineet ja pyrotekniset materiaalit
tuottavat käyttökohteessaan ympäristöön merkittäviä määriä raskasmetalleja ja muita
päästöjä. Nykyisin ja tulevaisuudessa kehitettävissä sytyttimissä pyritään eroon muun
muassa lyijyä sisältävistä aloiteaineista. Pyroteknisten myrkyttömien suojasavujen kehittäminen on ollut usean tutkimuslaitoksen ohjelmassa viimeisen viidentoista vuoden
aikana. Myrkytön suojasavu on kehitetty muun muassa Puolustusvoimien Teknillisessä
Tutkimuslaitoksessa Suomessa. Myrkyttömien suojasavujen teollinen valmistus ja käyttö saattaa tulla ajankohtaiseksi tulevaisuudessa.
Ympäristövaikutuksia arvioitaessa yhä tärkeämmäksi tekijäksi on arvioitu aseiden ja
asejärjestelmien elinkaaren aikaista kokonaisvaikutusta, jolla tulee olemaan merkitystä
sytyttimien ja sytytysjärjestelmien kehittämiseen ja valintaan.
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5.3.3.2 Erityisen mielenkiinnon kohteena olevat teknologia-alueet
Tarkasteltavat sytyttimiin ja sytytysketjuihin liittyvät teknologia-alueet ja tekniset sovellutukset ovat joko käytössä tai niillä on erittäin suuri todennäköisyys tulla käyttöön tulevaisuudessa. Ne kaikki täyttävät yhden tai useamman ominaisuuden kohdassa 5.3.3.1
mainituista vaatimuksista.
 Räjähtävään kalvoon perustuvat sytyttimet (EFI)
Räjähtävään kalvoon perustuvissa sytyttimissä, EFI, lähtökohtana on ollut kehittää vastuslankaan perustuvaa sytytintä, EED, turvallisempi sytytin. Kehitystyö on lähtenyt
liikkeelle noin 30 vuotta sitten. EFI:ssä vastuslanka on korvattu metallikalvolla, jonka
läpi johdetaan jyrkästi nouseva (noin 50 ns) korkeajännitepulssi hetkellisen virran ollessa kA luokkaa. Muodostunut plasma laajenee shokin nopeudella, jolloin metallikalvon
takana olleesta muovikalvosta lentää laatta useita tuhansia metrejä sekunnissa kohti räjähdysainepintaa aiheuttaen detonaation. Aloitusmekanismi on tässä shokista detonaatioon. EFI-tyypin sytyttimellä saavutetaan täysi detonaatio muutamassa mikrosekunnissa.
Yleisimmin käytetty räjähdysaine on ollut heksanitrostilbeeni.
Viimeaikoina EFI-sytytin on ollut kehitystyön kohteena. Käyttöjännitettä on pyritty
laskemaan, laitekokoa on pienennetty ja EFI on integroitu osaksi MEMS-laittetta. Jännitteen laskemisella on haittapuolena sytyttimen herkkyyden lisääntyminen ympäristön
sähkömagneettisille häiriöille. Turvallisuus huomioiden voidaan asiantuntijoiden mukaan jännitteen alarajana pitää 500 volttia. EFI:tä pidetään tulevaisuuden merkittävänä
sytytinvaihtoehtona.
 Mikromekaaniset elektroniset laitteet (MEMS)
Mikromekaaniset elektroniset laitteet, MEMS, on toimiva kokonaisuus, joka on rakennettu mikrometrikokoluokan mekaanisista osista, sensoreista, moottoreista ja elektroniikasta integroituna piialustalle. Yksittäisten komponenttien koko voi olla 20–30
mikrometristä muutamaan millimetriin. Edulliset yksikkökustannukset saadaan elektronisten piirien tuottamisessa käytetyllä valmistustekniikalla. MEMS mahdollistaa mikroelektroniikan ja mikromekaanisen tekniikan integroimisen yhteen tarjoten siten uusia
sovellusmahdollisuuksia. MEMS-komponentit – kuten muun muassa erilaiset sensorit
– ovat käytössä jo nykyisin eräissä sytyttimissä. Joitakin sovelluksia on tehty MEMS:n
integroimiseksi EFI:in ja MEI:in.
Erityisesti MEMS-teknologian edut pääsevät oikeuksiin uusimmissa sekä tulevaisuudessa yleistyvissä älykkäissä ohjelmoitavissa sytyttimissä ja tytärammuksissa, joiden keskeisiä ominaisuuksia ovat pieni koko, monikäyttöisyys ja suhteellisen edulliset valmistuskustannukset.
 Lasersytytys (LIS)
Tärkein tekijä lasersytytysten käyttöön sytyttimissä ja sytytysjärjestelmissä on turvallisuus. Optisen kuidun käyttäminen laserin ja energisen materiaalin välillä eristää jälkimSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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mäisen tehokkaasti elektroniikasta vähentäen merkittävästi ympäristön sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamaa syttymistodennäköisyyttä.
Lasersytytys, LIS, perustuu joko räjähdysaineen pinnan kuumentamiseen tai shokkiaallolla tapahtuvaan sytyttämiseen. Pintaa kuumennettaessa sytytysmekanismi on
deﬂagraatiosta detonaatioon, DDT. Shokkiaaltoa käytettäessä mekanismi on shokista
detonaatioon, SDT. Shokkiaalto aiheutetaan yleisesti tuomalla kvartsilasi- tai saﬁirialustalla olevaan ohueen metallikalvoon hyvin intensiivinen laser-pulssi, jolloin puhutaan
”slappereistä”. Sovellukset, joissa shokkialoitus saadaan aikaan suoraan räjähdysaineen
pinnalla, ovat myös mahdollisia.
DDT-tyypin lasersytytyksessä syttyminen tapahtuu 30–60 ms kuluttua sytytyspulssin
nousevan reunan tultua räjähdysaineen pintaan. Tämä rajoittaa DDT-tyypin lasersytytyksen käytön sovelluksiin, joissa ei tarvita erityisen tarkkaa syttymishetkeä.
DDT-tyypin lasersytytyksessä käytetään kenttäkelpoisissa sovelluksissa 800–1200 nm
aallonpituudella toimivaa diodilaseria sen edullisuuden ja kompaktin koon vuoksi. Sytytyspulssi johdetaan tyypillisesti 50–800 mikrometrin paksuisen valokuidun avulla laserilta varsinaiseen lasersytyttimeen. Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa
on kehitetty kompaktilla 2,6 W:n tehoisella (aallonpituus 808 nm) diodilaserilla toimiva
DDT-tyypin lasersytytin, jossa energisenä materiaalina on RDX/98/1/1. Sytytin on patentoitu Suomessa (patentti no. 112702), Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Iso-Britanniassa
ja Ranskassa.
SDT-tyypin lasersytytyksessä shokin tuottamiseen käytetään yleisesti pienikokoista neodyymi YAG-laseria, jossa kuitenkin laserin hinta ja koko rajoittavat sovelluskohteiden
määrää.
Diodilaserit ovat olleet intensiivisen tutkimuksen ja kehittämisen kohteina usean vuoden ajan muun muassa useissa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Kansainvälistä huippua edustava alan osaamiskeskus on Tampereen Teknillisen Yliopiston yhteydessä toimiva ORC, Optroelectronics Research Centre, yhdessä Tampereen seudulle perustettujen,
lasereita valmistavien, korkeanteknologian yritysten kanssa.
Teknisen kehityksen myötä lasersytyttimet tulevat entistä merkittävimmiksi vaihtoehdoiksi kohteisiin, joissa sen epäherkkyys erilaisille turvallisuutta heikentäville häiriöille
on merkittävä tekijä.
 Plasmasytytys
Yleisin ETC-sovellus on plasmasytytys, joka on nopeampi ja turvallisempi verrattuna
perinteisiin sytytysmenetelmiin. Sitä voidaan käyttää aina 1,3 g/cm3 lataustiheyteen asti.
Koska plasman keskimääräinen tiheys on huomattavasti alhaisempi verrattuna pyroteknisistä sytyttimistä purkautuviin kaasuihin, plasma tunkeutuu huomattavasti helpommin ajoaineeseen aiheuttaen nopean ja yhtenäisen syttymisen. Kuuma plasma (10000
– 30000 K) muodostetaan yleensä kapillaarisessa plasmageneraattorissa (CPG, plasma
injection, PI) tai johtamalla riittävän voimakas sähköpulssi ruuti- /ajoainelatauksen läpi
vietyyn johtimeen (current injection, CI). Kapillaarisessa plasmageneraattorissa on kaksi
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toisistaan erillään olevaa elektrodia, joihin tuodaan riittävä jännitepulssi kuuman plasman virratessa putken avoimesta päästä.
 Muut sytytintyypit
Merkittäviä tulevaisuuden sytytintyyppejä ovat puolijohdesiltaan perustuva sytytin,
SCB, ja mikro-energinen sytytin, MEI. Niiden valmistamiseen on käytetty puolijohteiden valmistustekniikkaa osana muuta integroitua piiriä. Sytyttimen keskeinen osa on
pinta-alaltaan pieni (0,02 mm2) ja ohut (noin 2 mikrometriä) puolijohtava silta (resistanssi noin 1 ohmi) kahden noin yhden mikrometrin paksuisen metallijohteen välissä.
Käytetty räjähdysaine on puristettu suoraan puolijohdesillan päälle. Sytyttäminen tapahtuu jyrkästi nousevalla (<100 ns) muutaman mikrosekunnin pituisella virtapulssilla,
jonka energia on alle 1 mJ. Muodostunut plasma laajenee shokin nopeudella sytyttäen
räjähdysaineen. Vasteaika on tyypillisesti noin 50 mikrosekuntia. Alhaisesta syttymisenergiasta huolimatta sytytintyypin herkkyys ympäristön sähkömagneettisille häiriöille
on parempi kuin EED:n.
MEI on kehitetty toimivaksi osana MEMS-laitetta lopullisen päämäärän ollessa sytyttimen integroiminen osaksi mikropiiriä. Käyttö tulee olemaan osana älykkäiden sytyttimien ja taistelukärkien sytytysketjua.
Taulukossa 5 on esitetty nykyisissä ja tulevaisuuden sytyttimissä sekä sytytysjärjestelmissä käytössä olevia sytytysmenetelmiä ja sytytystekniikoita ominaisuuksineen.
Taulukko 5. Sytyttimissä ja sytytysjärjestelmissä käytössä olevia sytytysmenetelmiä ja
sytytystekniikoita ominaisuuksineen.1
Typpi

Pääasiallinen
sovellusalue

Turvallisuus

Kehitys

Kommentti

EED

Taistelukärjet
Ase- ja rakettiruudit

Alhainen

EFI

Taistelukärjet, erityisesti
sen varsinainen
räjähdysainelataus

Korkea

++

Alhainen
käyttöjännite ja
edullsiin
valmistuskustannu
ksiin pyrkiminen
voi alentaa
turvallisuutta

MEI

Taistelukärjet, erityisesti
sen varsinainen
räjähdysainelataus

Alhainen/keskitasoa

+?

Kehitteillä,
turvallisuustaso
haaste,
todennäköisesti
edullinen

LIS
(lämpöön
perustuva
sytytys)

Aseruudit,
useissa sovelluksissa

Keskitasoa/kor
kea

+

LIS
(Shokkiin
perustuva
sytytys)

Taistelukärjet, erityisesti
sen varsinainen
räjähdysainelataus

Korkea/erittäin
korkea
(slapper)

+

Plasma
sytytys

Aseruudit

Korkea

+

Mekaaniset
menetelmät

Taistelukärjet, erityisesti
sen varsinainen
räjähdysainelataus

Alhainen/keskit
asoa

--

-

Toistaiseksi kallis

- väistyvä järjestelmä
+ kehittyvä järjestelmä
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5.3.4

Muut kehitysnäkymät

5.3.4.1 Pyrotekniikka
5.3.4.1.1 Yleiset kehitysnäkymät
Pyrotekniset massat koostuvat hapettimesta, polttoaineesta ja sideaineista. Näiden joukossa perinteiset, helposti saatavat ja hinnaltaan edulliset kemikaalit muodostavat jatkossakin pyroteknisten massojen pääkomponenttien koostumusperustan. Boorin käyttö
polttoaineena on yleistymässä. Myös energisten sideaineiden ja nanopartikkelien käyttö
lisääntyy pyroteknisten massojen valmistuksessa.5,6 Tulevaisuudessa alan kehitykseen
vaikuttavia tekijöitä ovat turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien korostuminen, pyroteknisiä massoja sisältävien tuotteiden elinjakson hallinta sekä hävittäminen ja mahdollinen uusiokäyttö.
Pyrotekniikan tutkimuksen painopistealueita ovat joukkojen suojaamiseen tarkoitetut
välineet kuten savut, valemaalit ja harhautussoihdut. Suojautumis- ja vastatoimenpiteet
on voitava käynnistää oikea-aikaisesti ja oikeaan suuntaan sekä riittävän tehokkaasti.
Tämä edellyttää, että edellä mainitut järjestelmät integroidaan toimimaan yhdessä automaattisiin valvonta- ja varoitusjärjestelmiin kytkettyinä. Suoja on saatava kattamaan
koko kaista UV-alueelta tutka-aaltoihin asti.
Pyroteknisiä massoja käytetään taistelukentällä itsenäisinä välineinä tuottamaan toivottuja efektejä (valo, savu, ääni), ampumatarvikkeiden sytytysketjun osana (sytytys-, välitys
ja hidastemassat) tai suuremman järjestelmän osana, kuten ajoneuvoissa tai ohjuksissa
(pyrotekniset pultit ja venttiilit, turvatyynyt). Pyroteknisissä välineissä käytetään pääasiassa perinteisiä massoja, jotka koostuvat jo pitkään käytössä olleista, helposti saatavista
ja hinnaltaan kohtuullisista hapettimista ja polttoaineista. Näistä voidaan mainita kloraatit, perkloraatit ja nitraatit (hapettimia) sekä alumiini ja magnesium (polttoaineet).
Kohteissa, joissa pyroteknistä massaa tarvitaan vain hyvin pieniä määriä, kuten esimerkiksi hidastemassoissa, voidaan käyttää myös harvinaisempia ja kalliimpia materiaaleja,
kuten booria ja zirkoniumia. Massojen sideaineet ovat perinteisiä luonnontuotteita tai
niiden johdannaisia (shellakka, kloorikautsu) ja polymeerejä. Uusimpia tulokkaita polymeereistä ovat esimerkiksi ABS, Teﬂon ja Viton. Myös energisiä polymeerejä on viime
aikoina kokeiltu enenevässä määrin, esimerkkinä GAP.
Suurin tutkimuksellinen mielenkiinto puolustusvoimissa viimeisimmän kymmenen
vuoden aikana on kohdistunut savuihin, valaisumassoihin sekä harhautussoihtuihin.
Keskeisiä tutkimusongelmia ovat olleet välineiden varastointikestävyyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä erilaiset toimimattomuuden syyn selvitykset. Tuotekehitystä on kohdistettu savuihin. Ulkomailla vallitsevia tutkimussuuntauksia ovat lisäksi
sideaineet (myös energiset), palamisilmiön mallintaminen ja simulointi, epäherkkyys,
stabiliteetti, turvallisuus sekä ympäristövaikutukset ja hävittäminen. Huomioon on
otettu myös turvatyynyteknologia.
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5.3.4.1.2 Suojasavut
Taistelukentän muuttuvat uhkakuvat, ennen kaikkea strategisen iskun mahdollisuus,
asettavat tulevaisuuden suojasavuille uusia vaatimuksia. Taktiselta kannalta oleellisia
vaatimuksia ovat ainakin
– multispektrinen peittävyys: UV-VIS-lähi-IR-alue, terminen IR-alue (2–5 ja 8–14
μm), mahdollisesti myös mm-alue alle 10 muun muassa kaistalla (sisältää esim tutkataajuusalueet 35 ja 94 GHz)
– savun muodostumisnopeus ja kyky suunnata savu oikea-aikaisesti uhkasektoriin
– savujen ja harhautusjärjestelmien integroitavuus
– hyvä varastoitavuus, hyvä kuljetuskestävyys.
Yhteiskunnan arvoista johtuvia vaatimuksia ovat myrkyttömyys, käyttöturvallisuus ja
ympäristöystävällisyys sekä välineiden hävitettävyys ja raaka-aineiden kierrätettävyys.
Edellä mainitut tekijät ohjaavat hinnan ohella harjoituskäyttöön tarkoitetun suojasavun
kehitystä. Myrkyllisyyden takia raskasmetalleja ja kloorattuja yhdisteitä sisältävät pyrotekniset välineet ovat joutuneet terveydelle haitallisten aineiden listalle. Pyrkimys on
tulevaisuudessa ottaa harjoituskäyttöön korvaava myrkytön tuote. Se voidaan muodostaa esimerkiksi värisavutyyppisellä massalla (kloraatti/laktoosi/karboksyylihappo), jolla
saadaan aikaan valkoista, kohtalaisesti peittävää savua.
Kriisiaikaa varten tarvitaan edelleen perinteisiä savuja. Esimerkiksi heksakloorietaanipohjaista harmaata savua käytetään yhä edelleen visuaalisen alueen peitesavuna sen hyvien peittokykyominaisuuksien johdosta.
Multispektrisavuilla suojataan rajoitetun kokoisia kohteita kuten tankkeja, bunkkereita
ja yksittäisiä ajoneuvoja. Pyroteknisesti muodostettavat savut kuten harmaa savu ja fosforisavut tulevat säilyttämään asemansa. Niiden palo-ominaisuuksia muutetaan lisäaineiden avulla siten, että ne ovat tehokkaita aina termiselle IR-alueelle asti.
Suurehkojen kohteiden suojaksi levitetään aerosolipilviä räjäyttämällä tai suurtehopuhaltimilla niin sanotuilla savugeneraattoreilla. Savugeneraattorit soveltuvat käytettäviksi
ajoneuvojen lavalla, aluksilla, siirrettävissä konteissa sekä kiinteiden kohteiden yhteydessä, joissa suurehkojen varastosäiliöiden ja koneistojen kiinteä asentaminen ei ole ongelma. Tällä hetkellä on käytössä laitteita, jotka täydellä teholla käytettäessä tuottavat
aerosolia tyypillisesti puolen tunnin ajan. Aerosolina voidaan käyttää periaatteessa mitä
tahansa sopivan hiukkaskoon omaavaa jauhetta, jolla on hyvä absorptio- ja emissiokyky ja jonka pintaominaisuudet mahdollistavat järjestelmän toimivuuden teknisesti eri
olosuhteissa (paakkuuntumattomuus, luisto, tukkeutumattomuus). Kyseeseen tulevia
aineita ovat esimerkiksi talkki ja hiili sekä tietyt mineraali- tai kasvisöljyt.
On mahdollista, että lähimmän kahdenkymmenen vuoden kuluessa perinteisten savujen
ja aerosolien lisäksi on käytettävissä toimiva sovellus puoliläpäisevistä savuista. Niiden
toiminta perustuu ilmaan levitettävään aerosoliin tai kaasuun, joka sinänsä on läpäisevää
tarkkailtavalla aallonpituusalueella, mutta joka sopivalla säteilytyksellä, esimerkiksi laserin avulla, saadaan viritetyksi energisesti korkeampaan tilaan. Viritystilojen purkautuessa
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molekyylit säteilevät intensiivisesti (ﬂuoresenssi, Raman-efekti), joskin lyhytkestoisesti,
sokaisten koko aallonpituuskaistan. Riittävän taajalla säteilytyksellä savupilvi saadaan
näyttämään jatkuvasti läpäisemättömältä. Omat kyseessä olevalla aallonpituusalueella
käytettävät sensorit voidaan kuitenkin synkronoida toimimaan pulssituksen tahdissa siten, että ne havainnoivat tapahtumia savun takana vain pimeän jakson aikana. Savu on
näin ollen läpinäkymätön muille paitsi omille, oikealla frekvenssillä synkronoidusti toimiville järjestelmille. Fluoresenssiaktivaattoreina tulevat kyseeseen esimerkiksi ﬂuoriitti,
kalsiitti, willemiitti ja scheeliitti.

5.3.4.1.3 Harhautusvälineet
Suojasavujen rinnalla tarvitaan aktiivista harhautusta. Harhautusvälineinä käytetään
IR-alueella emittoivia valemaaleja ja IR-soihtuja. Älykkäät IR-järjestelmät pystyvät jo
nykyäänkin erottamaan todellisen kohteen ja valemaalin toisistaan niiden liiketilan perusteella, mikä pakottaa kehittämään niin sanottuja ballistisia valemaaleja. Eri spektrin
alueilla herätteitä mittaavat hakupäät kykenevät niin ikään helposti erottamaan harhautussoihdun, esimerkiksi magnesiumin emissio ja suihkukoneen herätteet toisistaan.
Tämä pakottaa kehittämään soihtuja, joiden spektrijakautuma simuloi oikeata objektia
mahdollisimman hyvin.
Nopean iskun tapauksessa vasta- ja suojautumistoimenpiteiden oikea-aikaisuus on ensiarvoisen tärkeää. Siksi savutus ja harhautus kytketään osaksi automaattista valvonta- ja
varoitusjärjestelmää.

5.3.4.1.4 Muut pyrotekniset tuotteet
Länsimaissa yleistynyt tuotteiden elinkaariajattelu tulee osaltaan vaikuttamaan pyrotekniikan kehitykseen myös Suomessa. Kansallinen lainsäädäntö edellyttää jo tällä hetkellä, että tuotteita markkinoille tuotaessa on otettava huomioon niiden vaikutukset
ympäristöön ja ihmisten terveyteen, tuotteen käyttö- ja valmistusturvallisuuteen. Edellä
mainituista vaatimuksista johtuen esimerkiksi valkoinen fosfori pyritään korvaamaan
punaisella fosforilla. Punainen fosfori vaatii edelleen kehitystyötä sillä esiintyvien stabiliteettiongelmien vuoksi. Varastoinnin aikana punainen fosfori reagoi kosteuden ja ilman
hapen kanssa käynnistäen fosforimassan hajoamisprosessin jo muutaman kuukauden
kuluessa. Fosfori hajoaa ja tuottaa varastotilaan myrkyllistä fosﬁinia ja savuheitteen metallisia osia korrodoivia fosforioksideja.
Lisäksi lainsäädännön vaatimukset edellyttävät suunnitelmia välineiden hävittämisestä
tai niiden osien uudelleenkäytöstä. Tästä syystä esimerkiksi raskasmetalleja sisältävistä
massoista luovutaan, mikä lisää tutkimustarvetta korvaavien massojen kehittämiseksi.
Myös hävityslaitosten suunnittelussa on huomioitava pyroteknisten välineiden sisältämien massojen aiheuttamat erityisvaatimukset (esimerkiksi valkoinen fosfori).
Käyttö- ja valmistustekniset turvallisuusvaatimukset edellyttävät muutoksia massojen
raaka-ainepohjaan ja valmistusprosesseihin. Kaikkein herkimmät komponentit, kuten
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atomisoitu alumiini, voidaan korvata epäherkemmillä materiaaleilla tai pintakäsittelyn
(esimerkiksi vakuumihöyrystämisen) avulla voidaan parantaa komponenttien stabiilisuutta. Toisaalta siirrytään käyttämään polymeerisidosteisia massoja, joilla on mahdollista saavuttaa myös toiminnallisia etuja: palamisnopeuden säätely helpottuu ja massalle
voidaan antaa tarkka geometrinen muoto ja hyvä mekaaninen kestävyys.
Muovisidosteisten massojen haittapuolena on pidettävä sitä, että niiden valmistus edellyttää luopumista perinteisistä rakeistus-, sekoitus- ja puristusmenetelmistä. Siirtyminen
uuteen valmistusteknologiaan (esimerkiksi ruuvipuristus tai leijupetisekoitus) edellyttää
suurehkoja investointeja, koska vastaavan tyyppistä tuotantoa ei ole ennestään puolustusvoimien käytössä.
Edellä mainitut näkökohdat saattavat johtaa muutoksiin pyroteknisten välineiden, esimerkiksi valaisu- ja valorakettien valmistustekniikassa ja rakenteessa, vaikka toivotun
vaikutuksen aikaansaamiseksi välttämättömät hapetin-polttoaineyhdistelmät säilyisivätkin perinteisinä.
Kustannussyistä jouduttaneen Suomessakin aidon taisteluvälinemateriaalin käyttöä vähentämään sotaharjoituksissa, jolloin puolestaan harjoituskäyttöön tarkoitettujen simulaattorien tarve lisääntyy.

5.3.4.2 Aerosoliräjähdysaine
Aerosoliräjähdysaine, FAE, tai aerosolipommi (kutsuttu myös raivauspommiksi) on ollut tutkimuksen ja kehittämisen kohteena 1960- ja 1970-luvuilla. Todennäköisesti Yhdysvallat käytti ensimmäisenä aerosolipommia Vietnamin sodan aikana muun muassa
viidakon raivaamiseen. Pommissa nestemäinen polttoaine – yleensä propyleenioksidi
– saadaan leviämään aerosolina ympäristöön käyttämällä liekitöntä räjähdysainetta niin
sanottuna sumutuspanoksena. Ilma-aerosoli -seos muodostaa detonoivan seoksen, joka
sytytetään viiveellä toimivalla, aerosolin mukana lentävällä sytyttimellä (yleensä kaksi).
Aerosolipommia on tutkittu ja kehitetty intensiivisesti myös Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa, jolloin on tehty
onnistuneita täyden mittakaavan kokeita. Kehitystyö lopetettiin pommin kohteeseen
viemiseen soveltuvan kantolaitteen – esimerkiksi raketin tai tarkoitusta varten suunnitellun heittimen – puuttuessa.
Aerosolipommi on ollut uudelleen kehittämisen kohteena 1990-luvun alusta lähtien,
jolloin sen tehoa on kasvatettu entisestään lisäämällä polttoaineen joukkoon nanopartikkelikokoista alumiinia. Pommilla saadaan aikaan erittäin voimakas shokki, joka kykenee räjäyttämään muun muassa allaan olevat miinat. Yleisin käyttökohde onkin miinanraivaus muun muassa panssariajoneuvojen kulku-urilta.
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5.3.4.3 Termobaarinen pommi
Termobaarinen pommi on toimintaperiaatteeltaan aerosolipommia vastaava.7 Levitysja sytytysmekanismi eroavat kuitenkin toisistaan. Termobaarisessa pommissa levitys ja
sytytys toimivat yhdellä panoksella (yksivaiheisesti), kun aerosolipommissa levitys- ja
sytytyspanokset ovat erilliset (kaksivaiheinen). Termobaariset räjähteet on jaoteltu koostumukseen perustuen kolmeen eri luokkaan. Länsimaissa käytetyssä termobaarisessa
räjähteessä aerosolipommin nestemäinen polttoaine on korvattu kiinteällä negatiivisen
happitasapainon omaavalla polttoaineena toimivalla räjähdysaineella.
Termobaarisen pommin toiminta perustuu levityspanoksen ja polttoaineena toimivan
räjähdysaineen detonaatioon ja sen jälkeen tapahtuvaan detonaatiotuotteiden sekä reagoimattoman polttoaineen sekoittumiseen ilmaan ja välittömästi tapahtuvaan räjähdykseen. Yksinkertaisimmillaan polttoaineena toimiva räjähdysaine voi olla TNT:tä.
Pommin tehoa voidaan lisätä sekoittamalla polttoaineeseen hienojakoista alumiinia tai
magnesiumia. Alan kirjallisuudessa on mainittu polttoaineena käytetty räjähdysaineseos
RDX/Al/PB 67/18/15 (PB = Plastic Bonding). Asiantuntijoiden tapaamisissa aihetta on
käsitelty 1990-luvun lopusta lähtien. Pommi vaikuttaa kohteeseen erittäin voimakkaalla
ja pitkäkestoisella paineaallolla lämpötilan noustessa jopa 2000 °C.8, 9, 10
Termobaarisen pommin käyttö on perusteltua vahvasti linnoitetuissa ja raskaissa sotilaallisissa kohteissa. Termobaarisia räjähteitä käytetään tuliasemien, kuten kenttälinnakkeiden, vahvistettujen rakennusten, kivi-, tiili- ja betonirakennusten, kevyesti varustettujen
kuluneuvojen sekä autojen tuhoamiseen. Lisäksi niitä voidaan käyttää vihollisjoukkojen
tuhoamiseen avoimessa maastossa, suljetuissa tiloissa (luolastot) ja etenkin kaupunkiympäristöissä.
Räjähdyksessä syntyvän paineen ja korkean lämpötilan johdosta termobaarisia pommeja käytetään myös suojanaamiointien poistamiseen ja herkkien elektronisten laitteiden
sekä biologisten ja kemiallisten aseiden vahingoittamiseen ja tuhoamiseen.

5.3.4.4 IED-uhka
Improvisoitujen räjähdysaineiden (IED) katsotaan yleisesti olevan merkittävä uhka yhteiskunnalle. Ne ovat yleensä terroristien käyttämiä, ”kotitekoisia pommeja ja räjähteitä”, joiden ensisijaisena tarkoituksena on järkyttää yhteiskuntarakenteita. Raaka-aineet
ovat tyypillisesti lääke- tai lannoiteteollisuuden tarpeisiin tarkoitettuja helposti kaupallisesti saatavilla olevia kemikaaleja, joita ovat muun muassa rikki, kaliumnitraatti, asetoni,
vetyperoksidi, glyseriini ja urea. Internetissä on runsaasti tietoa räjähdysaineiden resepteistä ja valmistustavoista. Kotietsinnöissä on tavattu mm. TATP:tä ja nitroglyseriiniä.
Improvisoitujen räjähdysaineiden valmistuksessa ja säilytyksessä turvallisuusnäkökulma
on lähtökohtaisesti huono. Useimmiten koti toimii tehtaana ja varastointipaikkana.
Ongelmaa pidetään erittäin vakavana ja sitä vastaan pyritään taistelemaan kansallisesti
ja kansainvälisinä ryhminä (Defence Against Terrorism – DAT). Useissa maissa pyritään
kehittämään laitteita, joilla voidaan tunnistaa räjähdysaineiden erittäin pieniä pitoisuukSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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sia.11 Lisäksi muun muassa NATO-organisaatiossa on olemassa standardisointiohjelmat
terrorismin torjumiseksi. Esimerkiksi räjähdysaineiden merkitseminen ja menettelyn
standardisointi ovat osa DAT-työtä.

5.4

Räjähdeturvallisuus

5.4.1

S3-vaatimukset räjähteille

Räjähteiden hankintatoiminnassa S3-turvallisuusvaatimukset tulevat olemaan osa järjestelmän kokonaisturvallisuuden arviointia. S3-turvallisuusvaatimukset edellyttävät,
että räjähteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että niiden aiheuttama vaara ihmisten turvallisuudelle, ympäristölle ja omaisuudelle on mahdollisimman vähäinen normaaleissa ja ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa.
S3-vaatimusten lähtökohtana on, että räjähteessä käytetyt räjähdysaineet ovat tyyppihyväksyttyjä. Lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti räjähdysaineesta on tunnettava
sen ominaisuudet ja on varmistuttava sen käsittely-, varastointi- ja kuljetusturvallisuudesta.12 Räjähdysaine tyyppihyväksytään 1) tietyssä roolissa, 2) tiettyyn käyttötarkoitukseen, 3) tietyissä käyttöolosuhteissa.13

5.4.2

Epäherkät ampumatarvikkeet ja räjähteet

Epäherkkien ampumatarvikkeiden ja räjähteiden tarve on tunnistettu käyttötilanteissa
tapahtuneiden vakavien onnettomuuksien seurauksena. Tunnetuimpia ja seurauksiltaan
vakavimpia onnettomuuksia ovat muun muassa US Aircraft Carrier Accident 1966,
USS Oriskany 1966, USS Forrestal 1967 ja USS Enterprise 1969.14 Epäherkät ampumatarvikkeet ja räjähteet ovat epäherkkiä ulkoisille ärsykkeille, kuten äärimmäiselle
kuumuudelle, tulipalolle, shokille ja vihollisaseiden vaikutuksille. Ampumatarvikkeiden
ja räjähteiden yleisenä vaatimuksena tulee olemaan, että ne ovat tarkoitukseen sopivia ja niiden tahattoman syttymisen tulee olla käyttötarkoitus huomioon ottaen niin
epätodennäköistä kuin se kohtuudella on mahdollista. Ampumatarvikkeen ja räjähteen
epäherkkyysvaatimukset tarkastellaan osana S3-vaatimuksia.
Epäherkkien ampumatarvikkeiden ja räjähteiden käyttämistä ja niihin siirtymistä puoltavat omien resurssien menetysten minimoiminen sekä normaali- että poikkeusoloissa.
Pitkän tähtäimen tavoitteena useimmissa länsimaissa on siirtyä epäherkkiin ampumatarvikkeisiin ja räjähteisiin erityisesti rajoitetuissa kansainvälisissä operaatioissa, rauhanturvaoperaatioissa ja normaalioloissa. Useimmilla länsivaltioilla on IM-politiikka, jossa
on esitetty suunnitelma epäherkkiin ampumatarvikkeisiin ja räjähteisiin siirtymisestä
kansallisella tasolla.14 Suomen IM-polittiikka on määritelty pääesikunnan pysyväisasiakirjassa.15 Rajoitetuissa sotilaallisissa operaatioissa ampumatarvikkeiden ja räjähteiden
epäherkkyysominasuus on tärkeää pidettäessä yllä operatiivista kykyä ja suojattaessa
ampumatarvikevarastoja vihollisen hyökkäyksiltä ja terroristien iskuilta. Rauhan aikana
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ampumatarvikkeiden ja räjähteiden epäherkkyys vähentää vakavien onnettomuuksien
todennäköisyyttä ja mahdollisen terroristihyökkäyksen aiheuttamia seurauksia pidettäessä yllä operatiivista kykyä.

5.5

Johtopäätökset

Räjähdysaineissa viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut kehitys tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa asejärjestelmien tehoa tulevaisuudessa 20–60 %. Perusteet ovat olemassa, mutta tarvitaan lisää soveltavaa tutkimusta ennen kuin tulevaisuuden asejärjestelmille asetetut vaatimukset täyttyvät. Tämä mahdollistaa erityisesti räjähdysaineiden
räätälöinnin eri sovellutuksiin.
Aseiden ja ammusten sekä niiden järjestelmien kehitykseen vaikuttavat pääasiassa halutut ja vaaditut ominaisuudet, turvallisuusvaatimukset, humanitääriset näkökohdat
ja ympäristötekijät.16 Tärkeimpiä tekijöitä räjähdysaineiden kehityksen ohella tulevat
olemaan teknologinen kehitys elektroniikassa yleensä, mikromekaanisten elektronisten
komponenttien ja laitteiden (MEMS), tietoteknisten laitteiden kovon (hardware) ja ohjelmistojen (software) sekä optisten komponenttien kehitys.
Työturvallisuus- ja ympäristölainsäädännön vaatimukset ohjaavat voimakkaasti räjähdysaineiden tutkimusta ja tuotekehitystä sekä uusien tuotteiden käyttöönottoa. Räjähdysaineiden ympäristöystävällisyysvaatimusten täyttyminen poistaa usein myös terveydelle haitallisia vaikutuksia. Kansainväliset sopimukset velvoittavat yhä enenevässä
määrin humanitääristen näkökohtien huomioon ottamista vastuun ulottuessa räjähtämättömiin sodan ajan räjähteisiin.17 Nanoteknologia on keskeinen tuotekehitystä eteenpäin vievä tekijä räjähdysaineiden osalta.
Epäherkkyysvaatimukset ohjaavat räjähteiden tuotekehitystä, hankintaa ja käyttöönottoa. Erityisesti kansainvälisten joukkojen varustaminen edellyttänee tulevaisuudessa
epäherkkyysominaisuuksien huomioon ottamista.
Kehitysnäkymät vuosille 2008–2025 räjähdys- ja ajoaineteknologiassa voidaan tiivistää
niihin tekijöihin, joilla on merkittävä vaikutus tarkastelujaksolla:
x TNT:n käyttö perinteisenä räjähdysainetäytteenä säilyy uusissa tuotekehitettävissä
ampumatarvikkeissa.
x Comp-B on teho-ominaisuuksiltaan edelleen hyvä verrattuna uuden sukupolven räjähdysaineisiin ja vaikeasti korvattavissa otettaessa huomioon taloudellisuus, tuotanto-ominaisuudet ja sotilaalliset käyttöominaisuudet
x Uusien epäherkkien TNT-pohjaisten räjähdysaineseosten kehitystyön myötä TNT:n
käyttö lisääntyy.
x Jatketaan tavanomaisten räjähdysaineiden käyttöä niiden ominaisuuksia parantaen
(RS-RDX, VI-RDX, RS-HMX)
x Erilaisiin käyttötarkoituksiin räätälöityjen räjähdysaineiden valikoima laajenee.
x Muovisidosteisten räjähdysaineiden käyttö lisääntyy.
x Nitroselluloosan käyttö ajoaineissa todennäköisesti vähenee.
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x Eri metallijauheiden ja mahdollisesti myös nanomateriaalien käyttö räjähdysaineissa
lisääntyy.
x Energisiä pehmittimiä ja polymeereja käytetään parantamaan räjähdysaineiden tehoa.
x Turvallisuusnäkökohdat korostuvat sytytysjärjestelmissä.
x Käyttökohteen mukaan suunnatut peitto-ominaisuudet, myrkyttömyys ja ympäristöystävällisyys ohjaavat pyroteknisten materiaalien kehitystä.
x IM-sovellukset kehittyvät edelleen ja niiden hinta tulee yhä edullisemmaksi. IMvaihtoehto valitaan mikäli suorituskykykriteerit täyttyvät.

5.5.1

Räjähdysaineet

Räjähdysaineiden osalta seuraavat kehitysnäkymät todennäköisesti toteutuvat tarkastelujakson aikana:
x Tulevaisuudessa käytetään uuden tyyppisiä räjähdysaineita (ADN, FOX-12, FOX-7,
TEX) perinteisten räjähdysaineiden lisäaineena.
x RDX ja HMX ovat jatkossakin tärkeitä.
x I-RDX:ää ja muita epäherkkiä nitramiineja (I-HMX) käytetään sovelluksissa.
x NTO:ta ja FOX-7:ää käytetään IM -ampumatarvikkeissa
x Käyttötarkoitusta varten räätälöityjen räjähdysaineiden valikoima kasvaa.
x Eri metallijauheiden käyttö räjähdysaineissa lisääntyy.
x Nanomateriaaleja käytetään komponentteina räjähdysaineissa.
Edellisiä vähemmän todennäköisesti tai oleellisesti myöhemmin toteutuvat kehitysnäkymät ovat:
x Tavanomaisella kemian teknologialla saadaan räätälöityä uusi räjähdysaineyhdiste,
jonka teho on HMX:a parempi ja joka on myös erittäin epäherkkä.
x Erityiset kiteyttämistekniikat mahdollistavat alhaisen herkkyyden omaavien räjähdysaineiden valmistamisen korkeatehoisista molekyyleistä.
x Läpimurto HEDM–tutkimuksessa johtaa nykyistä huomattavasti tehokkaampiin
asejärjestelmiin (> 150 %).

5.5.2

Ajoaineet

5.5.2.1 Aseruudit
Aseruutien osalta seuraavat kehitysnäkymät todennäköisesti toteutuvat tarkastelujakson
aikana:
x Nitroselluloosapohjaisten ruutien korvautuminen vähemmän herkillä komposiittiruudeilla osassa uusista käyttökohteista
x Modulaaripanosten käyttö yleistyy logistisista syistä
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x ETC-tekniikka otetaan käyttöön sytytysmenetelmänä ja ruudin palonopeuden lämpötilaherkkyyden kompensointimenetelmänä
x Lataustiheyksiä kasvatetaan yhtenäisestä ruutimassakappaleesta tai puikkomaisesta
ruudista koostuvilla panosrakenteilla
x Perävirtausyksikkötekniikka tulee kehittymään kantomatkojen kasvattamiseksi.
Edellisiä vähemmän todennäköisesti tai oleellisesti myöhemmin toteutuvat kehitysnäkymät ovat:
x
x
x
x

Monikerroksiset tai hallitusti pilkkoutuvat puikkoruudit tulevat laajaan käyttöön
ETC-tekniikkaa sovelletaan paineen nousunopeuden säätämiseksi
Kasvatetaan aseteknisin keinoin aseiden paineen ja lämpötilankestoa
Uudet ruudin korvaavat periaatteet, kuten kevytkaasuase tai sähköiset ammuksen
kiihdytysjärjestelmät otetaan käyttöön
x Nesteruutiaseiden käyttöönottoa tullaan mahdollisesti kokeilemaan.

5.5.2.2 Rakettien ja ohjusten ajoaineet
Rakettien ja ohjusten ajoaineiden osalta seuraavat kehitysnäkymät todennäköisesti toteutuvat tarkastelujakson aikana:
x ADN ja mahdollisesti muita kloorittomia hapettimia otetaan käyttöön heikosti havaittavissa rakettiruudeissa
x AP säilyy yleisesti käytettynä hapettimena niissä käyttökohteissa, joissa heikkoa havaittavuutta ei edellytetä
x Uusia esim. ADN-pohjaisia nestemäisiä ruuteja tullaan käyttämään älykkäissä ampumatarvikkeissa ja torpedoissa
Edellisiä vähemmän todennäköisesti tai oleellisesti myöhemmin toteutuvat kehitysnäkymät ovat:
x AlH3 saadaan kehitettyä tehokkaaksi rakettiruutien energiasisällön kasvattajaksi
x Kehitetään uusia geelimäisiä korkean suorituskyvyn polttoaineita käytettäväksi erilaisissa ajoainejärjestelmissä.

5.5.3

Sytyttimet ja sytytysjärjestelmät

Sytyttimien ja sytytysjärjestelmien osalta seuraavat kehitysnäkymät todennäköisesti toteutuvat tarkastelujakson aikana:
• Entistä kehittyneemmät ominaisuudet, pieni koko, edullinen hinta, kierrätettävät
materiaalit, ympäristöystävällisyys ja erityisesti testattu, pysyvä ja korkea turvallisuustaso.
• Uusina teknologioina tulevat olemaan todennäköisesti muun muassa EFI, MEMS ja
MEI sekä niiden yhdistelmätekniikat integroituna yhdelle piirille "fuze on a chip".
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5.5.4

Pyrotekniikka

Pyrotekniikan osalta seuraavat kehitysnäkymät todennäköisesti toteutuvat tarkastelujakson aikana:
x Savukehityksessä määrääviä tekijöitä ovat myrkyttömyys ja ympäristöystävällisyys
(harjoituskäyttöön tarkoitetut savut) sekä teho ja laajakaistaisuus (tst-käyttöön tarkoitetut savut).
• Isokokoisten, kiinteiden kohteiden pitkäkestoisessa suojaamisessa suuritehoisilla savugeneraattoreilla tuotetun aerosolin käyttö tai aerosolimassan poltto lisääntyvät.
x Puoliläpäisevät savut ovat rajoitetusti käytössä.
x Energiset sideaineet ja pehmittimet lisäävät pyroteknisten tuotteiden epäherkkyyttä.
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Käytetyt lyhenteet:
ABS

akrylonitriilibutadieenistyreeni, pyroteknisissä massoissa sideaineena käytettävä polymeeri
ADN
ammoniumdinitramidi, ajoaineissa käytettävä hapetin
Al
alumiini, metallinen polttoaine ajoaineissa
AlH3
alumiinihydridi, metallinen polttoaine ajoaineissa
AMMO
3-atsidometyyli-3-metyylioksetaani, energisen polymeerin osa
AN
ammoniumnitraatti, ajoaineissa käytettävä hapetin
AP
ammoniumperkloraatti, ajoaineissa käytettävä hapetin
B
boori, käytetään ajoaineissa polttoaineena
BAMO
3,3-bis-atsido-metyylioksetaani, energisen polymeerin osa
BDNPA/F
bis(2,2-dinitropropyyli)asetaali / bis(2,2-dinitropropyyli)formaali, energisiä pehmittimiä
BTTN
butaanietriolitrinitraatti, energinen pehmitin
CL-20
heksanitroheksa-atsaisowurtzitaani, tehokas energinen materiaali
Comp B
Composition B, seosräjähdysaine (60% RDX, 40% TNT, joskus mukana
myös vahaa)
CPX-412, 413 IM-vaatimukset täyttäviä vedenalaisia räjähdysaineita
DDT
deﬂagration to detonation transition, siirtymä deﬂagaraatiosta detonaatioon
DNAN
2,4-dinitroanisoli
DNP
3,4-dinitropyratsoli
EED
Electro Explosive Device, muun muassa normaalit sähkönallit
EFI
Exploding Foil Initiator, räjähtävään kalvoon perustuva sytytin
ETC
Electro Thermal Chemical, muun muassa plasmasytytys
FAE
Fuel-Air Explosive, aerosolipommi
FBX
Forcit Plastic Explosive
FOX-7
1,1-diamino-2,2-dinitroetyleeni, epäherkkä räjähdysaine
FOX-12
N-guanyyliurea dinitramidi, ajoaineissa käytettävä energinen materiaali
GaInNAs/GaAs gallium-indium-natrium-arseeni/gallium-arseeni, puolijohdelaser
GAP
poly(glysidyyliatsidi), energinen polymeeri
GLYN
glysidyylinitraatti, energisen polymeerin osa
HAN
hydroksyyliammoniumnitraatti, ajoaineissa käytettävä hapetin
HMX
oktogeeni, nykyisin käytössä oleva räjähdysaine
HNF
hydratsiniumnitroformaatti, hapetin
HNFX
diﬂuoroaminoitu vastine HMX:lle
HNS IV
2,2’,4,4’,6,6’-heksanitrostilbeeni, nykyisin käytössä oleva epäherkkä räjähdysaine
HTPB
hydroksyyliterminoitu polybutadieeni, käytetään sideaineena ajoaineissa
I-CL-20
CL-20:n epäherkempi muoto
IED
Improvised Explosives and Devices, kotitekoiset räjähdysaineet ja räjähteet
I-HMX
HMX:n epäherkempi muoto
IM
Insensitive Munition, epäherkät ampumatarvikkeet
ominaisimpulssi, rakettiruutien energisyyttä kuvaava ominaisuus
Isp
I-RDX
RDX:n epäherkempi muoto
LIS
Laser Ignition Systems, lasersytytys joko energisen materiaalin pinnan kuumennukseen (DDT) tai shokkiaaltoon (SDT) perustuen
LOVA
Low Vulnerability Ammunition
MEMS
Micro Electro Mechanical Systems, mikromekaaninen elektroninen laite, sytyttimissä
MEI
Micro Energetic Initiator, mikroenerginen sytytin
MSIAC
kts. NIMIC
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MTNI
n-metyylitrinitroimidatsoli
N4
tetra-atsatetrahedraani , korkeaenerginen typpiyhdiste
N5+ / N5- / N5+N5 - penta-atsayhdisteet, korkeaenergisiä typpiyhdisteitä
N2O4
dityppitetroksidi, ajoaineissa käytettävä hapetin
NATO-PfP
North Atlantic Treaty Organization – Partnership for Peace
NENA
nitratoetyylinitramiini, energinen pehmitin
NIMIC NATO Insensitive Munitions Information Center (toiminnan laajetessa nimi vaihtuu
MSIAC:ksi eli Munition Safety Information and Analysis Center)
NIMMO
3-nitratometyyli-3-metyylioksetaani, energisen polymeerin osa
NTO
3-nitro-1,2,4-triatsoli-5-oni, epäherkkä räjähdysaine
PBX
plastic bonded explosive, muovisidosteinen räjähdysaine
PETN
pentriitti, nykyisin käytössä oleva räjähdysaine
PNP
polynitrofenyleeni
PolyBAMO
BAMO:n polymeroitu muoto, energinen polymeeri
PolyGLYN
GLYNin polymeroitu muoto, energinen polymeeri
PolyNIMMO
NIMMOn polymeroitu muoto, energinen polymeeri
RDX
heksogeeni, nykyisin käytössä oleva räjähdysaine
RNFX
diﬂuoroaminoitu vastine RDX:lle
RS-RDX
Reduced Sensitive – RDX, tavanomaista RDX:ä epäherkempi RDX
SCB
semiconductor bridge, puolijohdesiltaan perustuva sytytin
SDT
shock to detonation transition, siirtymä shokkiaallosta detonaatioon
TATB
triaminotrinitrobentseeni, epäherkkä räjähdysaine
TEX
4,10-dinitro-4,10-diatsa-2,6,8,12-tetraoksaisowurtsitaani
TMETN
trimetylolietaanitrinitraatti, energinen pehmitin
TNT
trinitrotolueeni, nykyisin käytössä oleva räjähdysaine
TNAZ
1,3,3-trinitroatsetidiini, energinen materiaali
TTTO
[1,2,3,4]tetratsiino[5,6-e][1,2,3,4]tetratsiini-1,3,5,7-tetroksidi, laskennallinen erittäin tehokas energinen materiaali
VI-RDX
Very Insensitive – RDX, erittäin epäherkkä RDX
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6.1

Johdanto

Tämän luvun aihealueena ovat ajoneuvoteknologiat noin 15 vuoden perspektiivillä. Esityksen perustaksi on valittu pääosin julkiset kirjalliset lähteet, joita tukevat kirjoittajien
laaja alan kokemus ja yhteistyöverkosto. Esitys pyrkii antamaan kohtuullisen kattavan
yhteenvetokuvan sotilasajoneuvojen ja ajoneuvoteknologioiden sekä niihin kiinteästi
liittyvien tukevien teknologioiden tulevaisuuden kehitystrendeistä tästä päivästä vuoteen 2020. Aina epävarmuustekijöitä sisältävän teknologiakehityksen arvioimiseksi ja
kehitysvauhdin ennustamiseksi kirjoittajaryhmä on joutunut tekemään joukon valintoja
ja painotuksia.
Esitys painottuu puolustusvoimien yleisesti käyttämiin ajoneuvoluokkiin ja niiden
teknologioihin. Laaja-alaisen kuvan antamiseksi aihealuetta käsitellään kahdesta näkökulmasta, ajoneuvoluokittain karkeasti jaoteltuna sekä tärkeimpien avain- ja sidosteknologioiden kautta. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat pyörä- ja tela-alustaiset
panssaroidut ajoneuvot ja ajoneuvojärjestelmät.
Ajoneuvoteknologioiden yleispiirteenä on niiden jatkuva pienin askelin tapahtuva kehitys, suuret kehityshyppäykset ovat harvinaisia ajoneuvoteollisuuden valtavan volyymin
ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Iso laiva kääntyy hitaasti, mutta etenee vakaasti. Lisäksi on muistettava uusien teknologioiden kehitysmahdollisuuksia arvioitaessa,
että vanhatkin teknologiat ja järjestelmät kehittyvät ja saattavat uuden ratkaisun valmistuessa olla jopa niitä edellä suorituskyvyssään. Alan teknologioille on myös leimallista
soveltuvuus varsin erityyppisiin lopputuotteisiin, jolloin sotilaskäyttöä valtavasti laajemman siviiliajoneuvotuotannon tarpeet toimivat merkittävimpänä alan perusratkaisujen teknologiakehitystä eteenpäin vievänä voimana. Tästä syystä esitys sisältää lisäksi
yhteenvedon myös sotilaskäyttöön soveltuvien panssaroimattomien siviiliajoneuvojen
kehityksestä.
Puolustusvoimien ja puolustusvälinekehityksen toimintaympäristö on ollut 1990-luvun
alusta alkaen jatkuvassa muutostilassa kaikilla osa-alueillaan, kun sotilasliittojen hajoaminen tai muuntuminen sekä lukuisat sodat, levottomuudet ja kriisit ovat vaikuttaneet
kansainväliseen yhteistyöhön ja eri maiden tarpeisiin ja toimintasuunnitelmiin erittäin
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voimakkaasti. Jokaisen kriisin analyysit tuovat uusia elementtejä uudistussuunnitelmiin
ja aiheuttavat päivitystarpeita jo päätettyihinkin ohjelmiin ja tutkimussuunnitelmiin.
Tämä luo jatkuvaa epävarmuutta myös teknologia- ja tuotekehitykseen ja sen trendien
ennustamiseen.
Teknologioiden ja järjestelmien monimutkaistuessa varustelukehityksen kustannukset
ovat edelleen kohoamassa ja tämä on jo johtanut siihen, että erittäin merkittävä osuus
puolustussektorin rahoituksesta suunnataan tutkimukseen ja kehitykseen. Samanaikaisesti hankintojen toteutustapa myös liikkuvan kaluston osalta siirtyy yksittäistä tuoteeristä järjestelmäprojekteihin ja joissain tapauksissa jopa laajoihin kokonaisjärjestelmien
hankintaohjelmiin (www.janes.com, Jane’s Armour and Artillery, Executive overview
5.5.2004). Sotilasajoneuvojen on tulevaisuudessa toimittava hankittavien järjestelmien mahdollisimman monikäyttöisinä lavetteina. Uudelle ajoneuvokalustolle asetettavat vaatimukset poikkeavat eräissä suhteissa huomattavasti perinteisen sodankäynnin
edellyttämästä suorituskyvystä. Laaja-alainen käyttäjäturvallisuus ja toisaalta kustannustehokkuus (elinjaksokustannukset) sekä monikäyttöisyys ja muunneltavuus ovat jo
nousseet merkittäviksi vaatimus- ja valintakriteereiksi. Lisäksi sotilasajoneuvokaluston
on kyettävä tarjoamaan entistä parempaa ja monipuolisempaa selviytymiskykyä, tulivoimaa, liikkuvuutta, kuljetettavuutta ja ympäristösoveltuvuutta sekä sopeuduttava kriisienhallintaoperaatioiden kulloiseenkin nopeasti muuttuvaan tilannekuvaan.

6.2

Yleiset kehitysnäkymät ja uudet ratkaisut

Käyttäjien uusien kehityshankkeiden tärkeänä tavoitteena on taistelutempon ja -kyvyn
säilyttäminen, liikkuvuus, suoja, joustavuus ja yhteentoimivuus liittoumien yhteisissä
operaatioissa (Delivering Security in a Changing World, Defence White Paper. 2003.
Iso-Britannia: MoD ja United States Army transformation roadmap 2004. Washington,
USA: United States Army). Merkittävänä uutena tuotekehitykseen vahvasti vaikuttavana periaatteena voidaan pitää Natonkin raporteissa (Kosola 2001, 28–30) esitettyä
modulaarisuusvaatimusta, jonka taustalla on joukkojen ja varusteiden muuntuvuus ja
muunneltavuus tehtävien, operaatioiden ja tulevaisuuden vaatimusten mukaan. Saman
joukon täytyy pystyä toimimaan perinteissä rauhanturvaamisoperaatioissa, eriasteisissa
kriisienhallinta ja -estotehtävissä sekä täysimittaisen taistelun olosuhteissa.
Tulevaisuuden ajoneuvojärjestelmä- ja teknologiakehitys vaatii siten tekijöiltään ja hyödyntäjiltään entistä laaja-alaisempaa kehitys- ja soveltamisosaamista, joka saavutetaan
kaikkien alan toimijoiden yhteistyön, yhteenliittymien ja hankekohtaisten konsortioiden kautta. Seuraavissa kappaleissa arvioidaan tulevien ajoneuvojärjestelmien yleisiä
vaatimuksia, ratkaisumalleja ja konsepteja osana uusia sotilasjärjestelmiä.

6.2.1

Yleiset kehitysnäkymät

Puolustusvälineiden ja erityisesti ajoneuvoalan teknologiakehitys seuraa ja hyödyntää
siviilisektorin kehitystä monilla aloilla jo tänään. Tulevaisuudessa pyritään selkeästi entistä enemmän hyödyntämään muualla tehtyä tutkimusta ja kehitystä, pyritään niin
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sanottuihin kaksoiskäyttöteknologioihin ja -ratkaisuihin (Dual Use). Kehitystyön nopeuttamiseksi otetaan jo vaatimusmäärittelystä alkaen huomioon mahdollisuus valmiiksi kehitettyjen ratkaisujen käyttöön kokonaisuuden osana, toisin sanoen hyödynnetään
olemassa olevia kaupallisia komponentteja (COTS), sotilaskomponentteja (MOTS) ja
teknologioita (TOTS).
Tulevaisuuden teknologiatarpeita ja painopistealueita on kartoitettu useissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Laajin eurooppalainen, jo päivitystä kaipaava, selvitys tehtiin
WEAG:n (Western European Armament Group) toimesta yhteistyössä Euroopan puolustusteollisuusryhmän (EDIG) kanssa tavoitteena 10–20 vuoden perspektiivi (Nurminen S. 1999. Scitec-ohjelman suuntaviivat. 1999. Helsinki: Suomen Puolustusteollisuusyhdistys ry, 17–24.).
Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency, EDA) aloitettua toimintansa 2004, on tutkimus- ja teknologiayhteistyö Euroopassa siirtynyt EDA:n eri direktoraattien (Capabilities, Armaments, Research & Technologies ja Industry & Market)
ohjaukseen. EU:n sotilasteknologiaperustan kriittiset elementit ja tulevan kehityksen
painopisteet määräytyvät EU:n jäsenmaiden tahtotilan mukaisesti.
Myös yksittäisissä maissa on tutkittu tarpeita painottaen kriittisten teknologioiden tunnistamista ja määrittelyä. Yhteenvetona jo aikaisemmin mainituista tutkimuksista ja raporteista sekä lukuisista tulevaisuutta arvioivista seminaariesityksistä (kuten European
Armoured Fighting Vehicle Symposium, RMCS, Shrivenham, ja International AECV
Conference 2002–2007) voidaan päätellä, että ajoneuvonäkökulmasta merkityksellisiä
tulevaisuuden painopistealueita aakkosjärjestyksessä ovat mm:
• elektroniikka ja tietotekniikka, ajoneuvoissa erityisesti vetroniikka ja toimintakyky
taistelukentän sähkömagneettisessa ”ilmastossa”
• hallintajärjestelmät ja miehittämätön käyttö
• häivetekniikka ja suojausjärjestelmät
• ihminen – kone vuorovaikutus
• kevytrakenteet ja materiaalit
• sensoriteknologian kehitys ja elektroninen sodankäynti
• simulointi ja virtuaalitekniikat
• sähköajoneuvoteknologiat uusien järjestelmien mahdollistajana.

6.2.2

Tuotekehitystrendit

Uudet kehitystyö-, tuote- ja asiakasvaatimukset johtavat siihen, että tulevaisuuden tuoteperheet kehitetään kokonaisuudessaan aidosti modulaariseksi kaikilla tasoillaan, jotta
valmistajat ja käyttäjät kykenevät nopeasti vastaamaan hyvinkin monipuolisiin, vaihteleviin ja muuttuviin tarpeisiin. Aidolla modulaarisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että
ajoneuvotasolla:
• peruslavetin osarakenteet ja osajärjestelmät ovat modulaarisia
• ajoneuvon sisäiset järjestelmät ja kokoonpanot ovat modulaarisia käyttäjätasolla:
• mallit ja versiot ovat modulaarisia perustuen valittuihin rajapintoihin ja jopa vaihdettaviin roolimoduleihin
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• rooli- ja tehtäväkohtaiset varustelusarjat ovat muunneltavia ja vaihdettavia ja järjestelmätasolla:
• liikkuvat järjestelmät perustuvat moduleihin ja vaihdettaviin tai lisättäviin tukijärjestelmiin sekä liityntäpintoihin.
Sotilastekniset ja -taktiset vaatimukset panssaroiduille ajoneuvoille lisääntyvät jatkuvasti. Nämä uusien ajoneuvomallien konsepteissa ja eri osajärjestelmissä huomioonotettavat vaatimukset voidaan jakaa neljään osaan:
• uudet sotilasteknologiat, sähköiset ase- ja suojajärjestelmät
• miehittämätön ajoneuvon hallinta ja etäkäyttö sekä etäkäytettävien laitteiden hallinta ajoneuvosta
• perusvaatimukset, kuten muun muassa maastoliikkuvuus-, toimintamatka- ja selviytymiskykyvaatimukset, ajoneuvojen uudet käyttöolosuhteet, esimerkiksi asutuskeskustoiminta
• ajoneuvon monikäyttöominaisuudet, joissa ajoneuvolavettia voidaan käyttää useiden
eri järjestelmien alustana. Tämä ajoneuvon modulaarisuutta hyödyntävä järjestelmäalusta toimii myös alustana uusille sotilasteknologioille.

6.2.3

Uudet ajoneuvojärjestelmät

Uudet liikkuvat järjestelmät ja niiden teknologiat vaativat siis laveteilta (so. ajoneuvoilta) uusia ominaisuuksia ja modulaarisuutta, jotka kattavat kokonaisuuden tuotteen sisäisistä osajärjestelmistä käyttäjän tehtäväkohtaisiin ja operatiivisiin muuntelutarpeisiin.
Nämä vaatimukset pyritään ottamaan huomioon jo nyt kehitystyön alla olevissa uusissa
konventionaaliseen ajoneuvotekniikkaan perustuvissa konsepteissa, joista ensimmäiset
ovat juuri saavuttamassa sarjatuotantovaiheen ja jotka tulevat muodostamaan tarkastelujakson aikana käyttöön otettavan kaluston selkärangan. Näitä ajoneuvoja käsitellään
lähemmin kohdissa 6.3–6.5.
Todellisen teknologia- ja suorituskykyharppauksen mahdollistamiseksi alan tutkimuksen eräänä painopisteenä ovat ja tulevat olemaan kokonaan uudet ajoneuvojärjestelmät,
jotka hyödyntävät täysimääräisesti täyssähköisen ja hybridiajoneuvon teknologioita.
Tutkimusta on tehty muun muassa NATO RTO-AVT työryhmässä (NATO Research
and Technology Organisation – Applied Vehicle Technology). Työryhmä on julkaissut
tutkimukset AVT-047, All Electric Vehicle Stydy, AVT-098, Demonstration of Electric
Drive Vehicles, AVT-106, Rating Criteria for Elecric Military Vehicles.
Tutkimusten perusteella voidaan arvioida täyssähköisen taisteluajoneuvon (AECV) kehitystä ajavia voimia ja syitä olevan mm:
• tulevaisuuden taistelujärjestelmät (muun muassa Future Combat System, FCS)
• miehittämätön käyttö (“sähköinen miehistö”)
• polttoainetalous ja huoltologistiikka
• suorituskykyparannukset
• äänetön käyttö (valvonta, tiedustelu, liikkuvuus)
• sähköiset ase- ja suojajärjestelmät
• ympäristövaatimukset.
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Tulevaisuuden taistelujärjestelmä, ja erityisesti amerikkalainen FCS, on yksi merkittävimmistä AECV kehitystä eteenpäin vievistä voimista. USA:ssa on tehty useita FCSkehitystyötä mahdollistavia teknologia- ja konseptitutkimuksia sekä näiden perusteella
kehitetty useita pyörä- ja tela-alustaisia teknologiademonstraattoreita. Tulevaisuuden
taistelujärjestelmä perustuu tärkeältä osaltaan uuteen monikäyttöiseen, uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia tarjoavaan peruslavettiin. Lavetin pitää tarvittaessa pystyä
toimimaan myös autonomisesti tai kauko-ohjatusti, mikä perinteisellä ajoneuvolla on
vaikeasti toteutettavissa.
Sähköinen ajoneuvokonsepti eli tässä tapauksessa AECV tarjoaa ratkaisun lavetille asetettaviin vaatimuksiin ja sen voidaan ajatella olevan osa tulevaisuuden taistelujärjestelmiä, joiden käyttöönotto länsimaisissa armeijoissa on arvioitu alkavaksi ensi vuosikymmenen loppupuolella.
– Heine, H.W, THE AECV AS A KEY ELEMENT OF FUTURE COMBAT SYSTEMS (FCS)
– 5th Int. AECV Conference, Angers 2–5 June 2003 (Paper No 30).
– 6th Int. AECV Conference, Bath 13–16 June 2005 (US Army Perspective on
AECV)
AECV- konseptin tarjoamia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia tulevaisuuden taistelujärjestelmille (FCS) on kuvattu kaaviomaisesti oheisessa kuvassa 1.

Kuva 1.

FCS:n riippuvuustekijät AECV teknologioista.
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Seuraavassa kaaviossa (kuva 2) esitetään yksinkertaistettuna ajoneuvolavetin, uusien
vaikuttamisjärjestelmien ja miehittämättömän käytön välinen riippuvuus. Sähköinen
lavetti (AEP) on kaiken perusta. Miehittämätön käyttö (AEC) puolestaan on riippuvainen myös sähköisistä vaikuttamisjärjestelmistä (AEE), joita voivat olla esimerkiksi
erilaiset ase- ja suojajärjestelmät.

Kuva 2.

Kolmen tekijän riippuvuussuhteet AECV ajoneuvossa.

Edellä esitetyistä syistä uusien sähköajoneuvoteknologioiden soveltuvuus tulevaisuuden
sotilasajoneuvoihin on ollut tiiviin tutkimuksen kohteena 90-luvun alusta alkaen ja käytännössä käyttäjätahojen tekemän tutkimustyön lisäksi myös lähes jokaisella sotilasajoneuvovalmistajalla on olemassa jonkinlainen pitkän aikavälin sähköajoneuvosuunnitelma ja siihen liittyviä konseptivisioita. Johtavana tutkimusmaana on selvästi USA, mutta
myös Euroopassa on tutkimus- ja kehitystoiminta ollut erittäin aktiivista.
Tutkimusten tuloksena on jo syntynyt useita testausvaiheessa olevia hybridi pyörä- ja
tela-ajoneuvodemonstraattoreita sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Myös Suomi ja
suomalainen teollisuus ja tiedeyhteisö ovat osallistuneet ja osallistuvat aktiivisesti kotimaiseen ja kansainväliseen teknologiatutkimustyöhön. Työn tuloksena tulee syntymään
myös kotimainen sähköpanssariajoneuvovaihtoehto uusimman kehittyvän konventionaalisen ajoneuvoperheen eli AMV:n pohjalta koti- ja ulkomaisena yhteistyönä.
Esimerkkejä uusista ajoneuvokonsepteista esitetään kohdissa 6.4–6.5, joissa asiaa käsitellään lähemmin. Liittyviä uusia teknologioita tarkastellaan kohdissa 6.7. ja 6.8.

6.3

Autot ja työkoneet sotilaskäytössä

6.3.1

Henkilöautot ja maastohenkilöautot

Sotilaallista käyttöä ajatellen henkilöautojen merkitys on varsin vähäinen. Siviilikäytössä korostuvat auton ympäristövaikutukset, mukavuus ja turvallisuus. Sotilaallisessa
käytössä tärkeämpiä ovat maastoliikkuvuus, luotettavuus ja sotilastekniset erikoisominaisuudet.
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Henkilöautojen osalta tekninen kehitys on viime vuosien aikana ollut hyvin nopeaa
ja sama suunta näyttää jatkuvan edelleen. Kehityksessä keskeisinä ovat elektroniikan
voimakas lisääntyminen, turvallisuus ja erilaiset energian käyttöön ja päästöihin liittyvät
tekijät. Henkilöautolle on aina ominaista muotoilun suuri merkitys kovasta kilpailutilanteesta ja asiakkaiden epärationaalisesta päätöksenteosta johtuen. Muotiseikat vaikuttavat vahvasti auton valintaan. Viimeaikoina amerikkalaisen mallin mukaan ns. tila-autot sekä kaupunkimaasturit ovat lisänneet suosiotaan myös Euroopassa. CO2 päästöjen
eli kulutuksen merkityksen kasvaessa autojen aerodynamiikka ohjailee muotoilua.
Koritekniikan kohdalla 1990-luku toi mukanaan melkoisia muutoksia, jotka edelleen
jatkuvat. Autojen kolariturvallisuus nousi hyvin tärkeäksi kehityskohteeksi ja johti ensin
keulan törmäysvyöhykkeen uudelleen suunnitteluun ja myöhemmin sivutörmäysturvallisuuden vaatimiin suuriinkin rakennemuutoksiin. Seuraavana kehitysaskelena on autojen keula-alueen pintarakenteiden kehittäminen sellaisiksi, että ne olisivat turvallisia
kevyelle liikenteelle sattuvien onnettomuuksien yhteydessä. Käytännössä tämä merkitsee vähintäänkin sitä, että konepeiton tulee olla joustava eli sen alla ei saa olla jäykkiä
rakenteita.
Korirakenteen kehittyminen aiheuttaa erittäin suuria vaatimuksia niiden kolarikorjauksille. Perinteisen, hyvän näköiseen lopputulokseen pyrkivän korjauksen lisäksi on
varmistettava, että rakenteet mahdollisissa törmäystilanteissa toimivat suunnitellulla
tavalla. Muussa tapauksessa seuraukset saattavat olla hyvinkin kohtalokkaita sekä passiivisten että myös aktiivisesti toimivien turvavarusteiden kannalta. Myös ruosteeneston
varmistaminen törmäysvyöhykkeiden monimutkaisten ja moninkertaisten rakenteiden
kolarikorjauksessa on hyvin vaativaa.
Korin perinteinen materiaali on ollut teräs. Eräät autonvalmistajat ovat panostaneet voimakkaasti muovin, alumiinin, magnesiumin ja muiden uusien materiaalien käyttöön.
Tämä on saanut myös terästeollisuuden kehittämään uusia teräslaatuja ja ennen muuta
uusia valmistusmenetelmiä, kuten muotoillut aihiot ja nestepaineella tapahtuva muokkaus. Kun mukaan otetaan vahvasti kiristyvät elinkaarivaatimukset, kuten kierrätettävyys, kehitystä koritekniikan osalta tulee tapahtumaan jatkossakin hyvin paljon. Korilla
on myös hyvin suuri merkitys auton alustan toiminnalle. Erityisen merkittävä muutos
onkin tapahtunut korin vääntö- ja taivutusjäykkyydessä.
Voimalaitteiden ja voimansiirron osalta kehitystä tarkastellaan tarkemmin kohdassa
6.7.
Alustan kehityksessä pyöränripustus on kinematiikaltaan jo nykyisin varsin vakiintunutta. Elektroniikan avulla jousituksen ominaisuuksia säädellään mukavuuden lisäämiseksi. Järjestelmät ovat luonteeltaan puoliaktiivisia, joissa ajotilanteen mukaan voidaan
säädellä jousituksen jäykkyyttä ja vaimennusta. Aktiivijousitus, jossa pyörät on ripustettu nopeasti säädettävien hydraulisylinterien varaan, vaatii henkilöautokäyttöä ajatellen
liian paljon tehoa yleistyäkseen.
Jarrujärjestelmä on lukkiutumaton eli pyörillä vaikuttavaa jarruvoimaa säädellään pyörin
pyörintänopeuden muutoksen mukaisesti niin, että kyetään estämään pyörän lukkiutuminen. Tällä pyritään ensisijaisesti varmistamaan auton suuntavakavuus ja ohjattavuus.
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Renkaiden kehitys on sotilaallisia tarkoituksia ajatellen ollut väärän kaltaista. Renkaiden
proﬁilisuhde on jatkuvasti pienentynyt eli renkaat ovat entistä matalampia ja leveämpiä,
joka parantaa renkaiden toimintaa hyvissä olosuhteissa ja nopeassa ajossa. Samalla kuitenkin renkaiden toiminta maasto-olosuhteissa heikkenee. Matalien renkaiden myötä
myös auton maavara on pienentynyt.
Elektroniikan ja ohjelmistojen voimakas lisääntyminen on mahdollistanut auton eri
toimintojen säätämisen erittäin tarkasti ja tuonut uusia mahdollisuuksia vian määritykseen, mutta toisaalta tuo mukanaan haasteen luotettavuudelle. Sotilaallista käyttöä
ajatellen elektroniikka ja ohjelmistot ovat haavoittuvia. Siirtyminen digitaaliseen tiedonsiirtoon ja säätöön tuo mukanaan lisääntyvässä määrin sähkömagneettisten häiriöiden tuottamia ongelmia.
Elektroniikkaa ryhdyttiin ensimmäiseksi käyttämään moottorin toimintojen ohjauksessa. Tällä hetkellä kehityksen painopiste on mukavuuden ja turvallisuuden alueella.
Lukkiutumattomien jarrujen ja luistoneston jälkeen on alettu säädellä auton ajokäyttäytymistä elektronisin ajovakavuudenhallintajärjestelmin (ESC). Ajonopeussäätimet ovat
saamassa lisää älykkyyttä ja hyödyntävät tutkatekniikkaa vapaan tilan määrittämiseen.
Ajoneuvon ympäristöä valvotaan erilaisilla antureilla kuten tutkat, kamerat, infrapuna- ja ultraäänianturit. Kameroiden avulla määritetään ajoneuvon sijainti ajokaistalla ja
pyritään estämään tahattomat tai vaaralliset kaistalta poistumiset. Näihin liittyy myös
kuljettajan vireystilaa valvovat järjestelmät jotka päättelevät, milloin kuljettaja on vaarassa nukahtaa. Ensimmäisten täysin automaattisten tieosuuksien arvioidaan olevan Japanissa käytössä jo vuonna 2015.
Kuljettajan mukavuuteen liittyy olennaisesti auton ilmastoinnin elektroninen ohjaus.
Mukavuusalueelle voidaan myös lukea auton informaatiojärjestelmä. Autot varustetaan
tehokkaalla internet-yhteydellä, jota voidaan hyödyntää muun muassa reittiopastuksessa, sähköpostien välityksessä ja erilaisiin kuljettajan työtehtäviin liittyviin toimistopalveluihin. Ajoneuvojen paikannus ja navigointi on yleistynyt nopeasti. Nykyisin paikannus
perustuu GPS-satelliitteihin. 2010-luvulla tullaan hyödyntämään myös GALILEO-satelliittijärjestelmää, joka signaalien taajuuksien osalta tulee olemaan GPS-yhteensopiva,
sekä tietoliikenneverkon kautta tapahtuvaa verkkopaikannusta.
Maastohenkilöautot ovat lisänneet suosiotaan. Käytännössä nämä autot ovat useimmiten ns. citymaastureita ja niiden maasto-ominaisuudet ovat varsin vaatimattomia. Usein
niistä kuitenkin löytyy maastoliikkumista helpottavia järjestelmiä, kuten neliveto. Varsinaisesti sotilaskäyttöön suunnitelluilla maastoautoilla ominaista ovat hyvät maasto-ominaisuudet, ajettavuus maantiellä ja joissain tapauksissa myös kevyt suojaus.
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Kuva 3.

6.3.2

Esimerkki sotilaskäyttöön tarkoitetusta maastohenkilöautosta, Mowag Eagle.

Kuorma-autot ja maastokuorma-autot

Kuorma-autojen kehitys seurailee henkilöautojen kehittymistä niin, että elektroniikan
merkitys kasvaa jatkuvasti.
Rengastuksen osalta merkittävä muutos on ns. Supersingle renkaiden yleistyminen korvaamaan aiempaa paripyöräasennusta. Tällä pyritään pienentämään vierintävastusta ja
toisaalta parempaan tilankäyttöön. Jarruissa siirrytään enenevässä määrin levyjarrujen
käyttöön. Ajovakavuutta parannetaan myös raskaissa ajoneuvoissa jarrujen käytöllä eli
ns. ESC-järjestelmillä. Jousituksessa ilmajousitus lisääntyy.
Moottoreina käytetään yhteispaineruiskutuksella tai elektronisesti ohjatuilla yksikkösuuttimilla varustettuja dieselmoottoreita. Siellä, missä jakeluverkko sen sallii, eli lähinnä
suurkaupunkiseuduilla käytetään myös maakaasua. Käytännössä se kuitenkin rajoittuu
lähinnä linja-autoihin ja kevyeen jakelukalustoon. Polttoainejärjestelmien materiaalivalintoihin vaikuttaa biodieselpolttoaineen käyttöönotto ja sotilasajoneuvoissa lisäksi muiden synteettisten dieselpolttoaineiden mahdollisuus. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tutkitaan polttoaineen valmistamista kivihiilestä tavoitteena polttoainehuollon turvaaminen
ja kustannussäästöt.
Pakokaasumääräysten kiristyminen edellyttää myös raskaissa ajoneuvoissa pakokaasujen
jälkikäsittelyä. Yleisimmin käytetään pakokaasujen takaisinkierrätystä, urealisäystä ja
katalysaattoreita. Sotilaskäytössä urean yhteydessä on otettava huomioon talvi- ja kenttäolosuhteiden tuomat mahdolliset ongelmat.
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Maastokuorma-autot noudattelevat muiden kuorma-autojen kehitystä elektroniikan ja
voimansiirron osalta. Työkoneidenkin kohdalla yleisenä kehitystrendinä on automaation ja elektroniikan lisääntyminen. Työkoneet suunnitellaan tiettyyn prosessiin. Traktoreiden osalta merkittävin muutos on nopeuksien nostaminen maantieliikenteessä. Tämä
tuo mukanaan kehittyneemmän jarrujärjestelmän ja jousituksen.

6.3.3

Ylläpito ja huolto

Autojen ja työkoneiden ylläpidon eli huollon kohdalla perinteisten huoltokohteiden
merkitys pienenee parempien materiaalien, suunnittelumenetelmien ja valmistustekniikan myötä. Kuitenkaan kulumista ja vaurioitumisia ei kokonaan voida välttää. Elektroniikka aiheuttaa uudentyyppistä huollon tarvetta, mutta antaa myös paremmat mahdollisuudet kunnon seurantaan ja ennakoivaan huoltoon.
Huoltojärjestelmät kehittyvät sellaisiksi, että ne käytännössä edellyttävät tietoliikenneyhteyttä valmistajan tietokantaan. Perinteisiä huolto- ja korjaamokäsikirjoja ei enää kannata tuottaa painettuina versioina. Kriisiajan tilanteita ajatellen huolto-ohjeiden siirtyminen tietoverkkoihin aiheuttaa hankaluuksia. Hyvin yleisesti tekninen asiantuntemus,
joka aiemmin oli hajautettu maahantuojille, on keskitetty tehtaalle, josta ajantasaista
tietoa välitetään tietoliikenneyhteyksien kautta. Kriisitilanteessa korjausohjeet saattavat
näin jäädä saamatta.
Ympäristövaatimusten kiristyminen asettaa paineita myös parempien polttoaineiden
kehittämiselle. Palamisprosessin ja pakokaasujen jälkikäsittelyn vaatimuksesta muun
muassa polttoaineen tulee olla rikitöntä. Sotilaskäytössä erityisesti poikkeusoloissa joudutaan mahdollisesti käyttämään huonompilaatuista polttoainetta, jolloin kaluston toimintavarmuus ja suorituskyky heikkenee.

6.4

Panssaroidut pyöräajoneuvot

Kriisienhallintaoperaatioiden noustua useissa maissa erääksi puolustusvoimien tärkeimmistä tehtäväalueista on uuden sukupolven pyöräajoneuvojen aikakausi selkeästi
alkamassa. Tärkeimpiä ominaisuuksia uusille peruslaveteille näyttävät olevan:
• sopivuus ja muuntuvuus eri tehtäviin, olosuhteisiin ja vaatimuksiin sekä alustaksi
erilaisille ase- ja erikoisjärjestelmille
• mallisarjan kattavuus kuljetusajoneuvosta erikoisjärjestelmäsovelluksiin ja taisteluajoneuvoihin
• erinomainen operatiivinen ja taktinen liikkuvuus kaikissa olosuhteissa
• tehokas suorituskyky ja suuri kantavuus
• tehokas tilankäyttö
• muunneltava ja vahva ballistinen ja miinasuojaus sekä suojaus tienvarsipommeja
(IED) vastaan
• sisäänrakennettu kasvu- ja kehityspotentiaali ja varautuminen uusiin asennettaviin
järjestelmiin.
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Verrattuna nykykalustoon peruslavetin elektroniikka ja järjestelmät lisääntyvät ja monimutkaistuvat.

6.4.1

Kevyet partio- ja tiedusteluajoneuvot

Kevyet panssaroidut partio- ja tiedusteluajoneuvot on yleensä suunniteltu kuljettamaan 2–6 hengen miehistön ja kevyen, lähinnä omasuojaksi tarkoitetun asejärjestelmän
sekä mahdollisesti tiedustelujärjestelmiä. Samalla niiltä edellytetään hyvää liikkuvuutta
niin kaupungeissa, maanteillä kuin maastossakin. Sen vuoksi ulkomittojen pitää pysyä
kohtuullisina, miehistöllä tulee olla hyvä näkyvyys ulos, ajoneuvon pitää olla ketterä,
ajo-ominaisuuksien tulee olla hyvät niin maantiellä kuin maastossakin ja suorituskyvyn
pitää taata ripeä liikkuminen.
Tämän luokan ajoneuvojen kehitys on ollut voimakasta, niiden käyttö on lisääntynyt
erityisesti täysimittaista sotaa alempiasteisten operaatioiden myötä. Osoituksena tästä
ovat lukuisat uudet ajoneuvotyypit sekä tämän luokan ajoneuvojen hankintaohjelmat
monissa maissa.
Kevyiden pyöräpanssariajoneuvojen ajoneuvotekniikka perustuu usein kaupalliseen
maastoajoneuvoon tai panssaroimattomaan sotilasajoneuvoon, mutta korirakenne ja
usein myös runko ovat suunnitellut erityisesti tähän tarkoitukseen. Osa ajoneuvoista
on yhä varustettu jäykillä akseleilla, mutta uusissa konstruktioissa käytetään lähes aina
erillisjousitusta. Nykyisin tämän luokan ajoneuvoissa käytetään yksinomaan perinteisiä
jousia, mutta tulevaisuudessa erilaiset aktiiviset jousitukset yhdessä hydropneumaattisten jousien kanssa tullevat käyttöön.
Panssaroinnin taso on yleensä sirpale- ja kiväärikaliperiluokka ja miinasuojaus suunniteltu henkilömiinoja ja kevyitä panssarimiinoja vastaan. Kuitenkin ajoneuvojen käyttö
kriisialueilla altistaa ne uhkille, joita vastaan nykyinen panssarointi ei riitä. Erityisesti
sinkoaseet, tienvarsipommit sekä miinat ovat hyvin yleisiä ja tehokkaita. Toisaalta ajoneuvoilta vaadittu liikkuvuus rajoittaa perinteisen suojauksen lisäämistä.
Ratkaisuina nykyisiin puutteisiin ja siksi myös tulevaisuuden kehitysnäkyminä ovat miinasuojauksen kehittäminen, älykkään suojauksen käyttöönotto perinteisen suojauksen
täydentämiseksi sekä liikkuvuuden parantaminen uusia jousitusratkaisuja kehittämällä.
Esimerkkejä partio- ja tiedusteluajoneuvoiksi tarkoitetuista panssaroiduista pyöräajoneuvoista ovat muun muassa:
• HMMWV, panssaroidut versiot, USA
• KMW Dingo, Saksa
• KMW Fennek, Saksa
• Iveco LMT, Italia
• Sabiex Iguana, Belgia
• GDLS Mowag Eagle, Sveitsi
• BAE RG-32, Etelä-Afrikka.
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Kuva 4.

Uusia kevyitä pyöräpanssariajoneuvoja.

Keveidenkin partio- ja tiedusteluajoneuvojen suojausta ollaan parantamassa uusilla teknologioilla. Muun muassa USA:n HMMWV:n korvaajaksi suunnitellun JLTV (Joint
Light Tactical Vehicle) ohjelman ajoneuvot tulevat sijoittumaan painoluokkaan 7–12
tonnia. Ajoneuvojen suojaa parannetaan aktiivisella suojajärjestelmällä (APS) joka todennäköisesti painon säästämiseksi on kevennetty versio FCS:ään suunniteluista vastaavista järjestelmistä. Eräs tyypillisistä järjestelmistä on Restonin “Iron Curtain”, n. 240 kg
painava järjestelmä, joka torjuu sinko- ja panssarintorjuntaohjusaseet ajoneuvon katolta
laukaistavalla torjuntaheitteellä. (JLTVs To Incorporate Active Protection Systems, Defence News 11 Feb 2008).

Uudet hybridiajoneuvokonseptit
Kevyiden hybridi-pyöräpanssariajoneuvojen luokassa on tapahtunut selvää kehitystä
kahden viimeisen vuoden kuluessa. Juuri kevyessä luokassa on useita teknologiademonstraatioon tarkoitettuja ajoneuvoja eri kokeilu- ja testausvaiheissa. Ajoneuvoissa on
erityisesti kiinnitetty huomiota suojaan ja liikkuvuuteen, Esimerkkinä uudesta kevyestä
monikäyttöajoneuvoratkaisusta voidaan mainita “Advanced Ground Mobility Vehicle”
(AGMV) jonka on General Tactical Vehicles:in kehittämä. Yrityksen takana ovat General Dynamics Land Systems (GDLS) ja AM General, LLC:n yhteisomistuksella. AGMV
esiteltiin AUSA Winter Symposium and Exhibition -näyttelyssä 2007 (kuva 5).
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AGMV on parannettu evoluutiomalli aiemmasta Shadow RST-V (Reconnaissance, Surveillance, Targeting Vehicle) mallista. Tarkoituksena on korvata käytössä olevat HMMWV:n mallit M1151 ja M1152. AGMV on kehitetty Afganistanin ja Irakin operaatioiden kokemusten pohjalta jonka perusteella on parannettu ajoneuvon miinasuojausta
sekä otettu huomioon IED:n (Improvised Explosive Devices) vaikutus. Ajoneuvossa on
sähköinen vetovoimansiirto toteutettuna napamoottoreilla, energiavarastona on käytetty Lithium-ion (Li-ion) akkujärjestelmää.

Kuva 5.

AGMV.

Testattujen hybridiajoneuvojen luotettavuudesta ei ole saatavilla varmennettua tietoa,
mutta eri yhteyksissä on esitetty ongelmia aiheuttaneina osa-alueina muun muassa ulkoisista olosuhteista kuten kosteudesta, tärinästä ja lämpötilan vaihteluista johtuvat häiriöt.
Hybridiajoneuvon etuja ovat muun muassa kiihtyvyys, pienempi polttoaineen kulutus
(n. 20–30 % pienempi kuin vastaavalla konventionaalisella ajoneuvolla) sekä mahdollisuus ”Silent Drive” -toimintaan rajoitetulla toimintamatkalla. Ajoneuvo voi toimia
myös tarvittaessa paikallisena sähkötehon tuottoyksikkönä esimerkiksi kenttäsairaalalle.
Hybridiajoneuvoteknologiat kevyessä ajoneuvoluokassa tulevat mahdollisesti esisarjan
osalta tuotantoon 2010–2012.
Polttokennojärjestelmän käyttöönotto kevyissä hybridiajoneuvoissa saattaa tapahtua vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa ajoneuvot varustetaan 5–10 kW:n APU/PEMFC- tai
APU/SOFC-polttokennojärjestelmällä (tarkemmin kohdassa 6.7.2). APU-polttokennojärjestelmä parantaa edelleen ajoneuvon äänettömän käytön ominaisuuksia. Ensimmäinen vaihe voi toteutua aikavälillä 2012–2016. Toisessa vaiheessa dieselmoottorigeneraattoriyksikkö tullaan korvaamaan polttokenojärjestelmällä arviolta 2020–2025.
Sähkötoimiset ohjaus- ja jarrujärjestelmät tulevat käyttöön kevyissä miehittämättömissä
ajoneuvoissa jotka toimivat Puoliautonomisina/autonomisena tai kauko-ohjattuna järjestelminä, käyttökohteina lähinnä tiedustelu ja valvonta.
Tämän ajoneuvoluokan hybridimallien mahdolliset sähköiset asejärjestelmät voisivat
olla lähinnä alhaisen energiatason mikroaaltoaseet (HPM) ja laser (LEL) sekä ehkä keskitason energian laser (MEL). Niiden tehollinen vaikutusalue ulottuu sadoista metreistä
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muutamaan kilometriin. Käyttötarkoitus on elektro-optisten sensorien häirintä, sokaisu
ja tuhoaminen. Näiden järjestelmien tehon tarve on vielä hallittavissa ajoneuvokohtaisella tehontuottoyksiköllä.

6.4.2

Kuljetus- ja erikoisajoneuvot

Panssaroitujen kuljetus- ja erikoisajoneuvojen tehtävänä on kuljettaa miehistöä, tarvikkeita tai erikoisjärjestelmiä kuten viesti- ja komentojärjestelmiä, sensorijärjestelmiä, asejärjestelmiä tai niiden osia kuten heittimiä, ohjuksia ja tutkia. Tähän luokkaan kuuluvat
myös erilaiset panssaroidut ambulanssi-, korjaamo-, huolto-, raivaus- tai NBC-tiedusteluajoneuvot sekä lisääntyneen suojaustarpeen seurauksena syntyneet raskaat partioajoneuvot.
Ajoneuvot antavat ajoneuvon miehistölle sekä kuljetettavalle materiaalille suojan vähintäänkin sirpaleita, kiväärikaliiperin luoteja sekä henkilö- ja kevyitä panssarimiinoja
vastaan, mutta korkeampiakin suojaustasoja käytetään yleisesti. Viimeaikaisten kansainvälisten operaatioiden kokemusten myötä on tärkeäksi noussut suojautuminen
tienvarsipommeja vastaan niin passiivisin kuin aktiivisinkin keinoin. Panssaroituihin
kuljetus- ja erikoisajoneuvoihin asennetaan usein myös kevyt asejärjestelmä, laukauspaikanninjärjestelmä sekä omasuojajärjestelmiä suojasavunheittimistä aina aktiivisiin
suojajärjestelmiin.
Tämän luokan ajoneuvot on suunniteltu alusta alkaen sotilasajoneuvolavetiksi, vaikkakin niissä usein hyödynnetään kaupallisia komponentteja. Ajoneuvoilta edellytetään
kuormankantokyvyn lisäksi hyvää liikkuvuutta maantiellä sekä käyttötarkoituksesta
riippuen kohtalaista tai hyvää maastoliikkuvuutta. Käytössä on niin mekaanisesti jousitettuja jäykkiä akseleita kuin erillisjousitusta ja hydropneumaattisia jousielementtejäkin.
Vallitseva jousitusratkaisu on kuitenkin erillisjousitus perinteisin jousin.
Ajoneuvojen suunnittelussa joudutaan ottamaan huomioon myös kuljetettavuus standardeiksi muodostuneilla kuljetusvälineillä rauta- ja maanteillä, vesillä sekä ilmassa, joista viimemainittu on viime aikoina korostunut. Erityisesti miehistönkuljetusajoneuvojen
kohdalla ajoneuvojen tulee usein kyetä ylittämään vesistöjä uiden.
Panssaroitujen kuljetus- ja erikoisajoneuvojen suunnittelussa jatkuvana pyrkimyksenä
on kuljetuskapasiteetin parantaminen edellä kuvattujen reunaehtojen puitteissa sekä
tilankäytön että kantavuuden osalta. Lisäksi suuntaus on entistäkin laajempaan monikäyttöisyyteen, jotta samaa peruslavettia voidaan käyttää niin kevyesti panssaroitujen
miehistönkuljetusajoneuvojen, raskain järjestelmin varustettujen erikoisajoneuvojen
kuin raskaasti panssaroitujen taisteluajoneuvojenkin alustana.
Tulevaisuudessa miehistönkuljetukseen käytettyjen panssariajoneuvojen kehityksessä pyritään parempaan maastoliikkuvuuteen parantamalla alustaratkaisuja ja tehopainosuhdetta sekä suojaukseen lähinnä perinteisen panssaroinnin keinoin. Erikoisajoneuvoissa
taas tavoitellaan suurempaa kantavuutta järjestelmille ja suojan parantamista kevyemmin menetelmin, jolloin joudutaan soveltamaan kalliimpia ja teknisesti kehittyneempiä
suojausjärjestelmiä.
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Maastoliikkuvuuden parantamiseksi jousituksessa tullaan siirtymään hydropneumaattiseen jousitukseen, jota voidaan käyttää laajalla kuormitusalueella ja joka tulee yhä
useammin olemaan lisäksi aktiivinen tai puoliaktiivinen. ABS-jarrujen yleistyminen
mahdollistaa myös vetoluistoneston toteuttamisen pyöräjarrujen avulla ja elektronisesti
ohjatun automaattivaihteiston tukemana. Ajonaikaisen rengaspaineiden säädön mahdollistavat järjestelmät tulevat niin ikään yleistymään mahdollistaen renkaiden ja ajoalustan välisen pidon paremman hyödyntämisen.
Tavanomaiseen ajoneuvotekniikkaan perustuvissa pyöräpanssariajoneuvoissa moottoreiden tehopainosuhteen kasvua hidastavat siviililainsäädännöstä periytyvät päästörajoitukset. Niitä voidaan joissain tapauksissa kiertää käyttämällä kahta tehoaluetta (ns.
dual-power), joista alempi täyttää normien raja-arvot ja korkeampi on ns. sotilasteho.
Elektronisten moottorinohjausjärjestelmien myötä tällainen ratkaisu on verraten helposti toteutettavissa.
Perinteisessä passiivisessa panssaroinnissa päästään parempaan painotehokkuuteen siirtymällä panssariteräksestä kehittyneempiin metalli- ja keraamipohjaisiin ratkaisuihin.
Kriittisissä erikoistapauksissa voidaan panssaroinnin antamaa suojaa täydentää aktiivisilla, joko ’soft-kill’ tai ’hard-kill’ -vastatoimia käyttävillä omasuojajärjestelmillä. Myös
häiveteknisten ominaisuuksien merkitys selviytymiskyvyn osana korostuu.
Yhteenveto uusimman sukupolven tavanomaiseen ajoneuvotekniikkaan perustuvan
pyöräpanssariajoneuvon ominaisuuksista on esitetty alempana olevassa kuvassa 6. Nämä
ajoneuvot ovat sarjavalmistuksessa ja niitä tultaneen eri versioina käyttämään laajasti
pyöräpanssariajoneuvoilla varustettujen joukkojen liikkuvien järjestelmien perusajoneuvoina myös 2010–2020.

Kuva 6.

Uusimman sukupolven pyöräpanssariajoneuvon yleispiirteet ja ominaisuudet.
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Kuljetus- ja erikoisajoneuvoiksi luettavista, perinteiseen ajoneuvotekniikkaan perustuvista pyöräpanssariajoneuvoista ovat esimerkkeinä muun muassa:
• monikansallinen Boxer, Hollanti, Saksa
• GDLS Mowag Piranha III, Sveitsi; LAVIII, USA
• GDLS Mowag Piranha IV, Sveitsi
• Patria AMV 8x8, Suomi
• Nexter VBCI, Ranska
• IAV Stryker, USA/Kanada
• Terrex AV 81, Singapore.

Kuva 7.

Esimerkkejä kuljetus- ja erikoisajoneuvoista.

Uuden teknologian sovellutukset
Kuljetus- ja erikoisajoneuvojen luokassa sähköisten ajovoimansiirtoratkaisujen tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut varsin voimakasta viime vuosina. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena demonstraatiovaiheeseen on saatu useita pyörä- ja telahybridiajoneuvojakonsepteja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Alla muutamia esimerkkejä olemassa
olevista hybridiajoneuvodemonstraattoreista,
• DPE 6x6 ( Démonstateur de Propulsion Electrique) GIAT, Ranska
• AHED 8x8 ( Advanched Hybrid Electric Drive), GDLS, USA
• SEP Wheel 6x6 / SEP Track, BAE Hägglunds, Ruotsi
• CVED 8x8 (Combat Vehicle Electric Drive), Etelä-Afrikka,
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sekä vielä tällä hetkellä kehitysvaiheessa oleva konseptiajoneuvo
• GEFAS 4x4, (6x6, 8x8), (Geschütztes Fahrzeug System) Rheinmetall Defence, Saksa.
GEFAS edustaa uutta modulaarista ajatusmallia, jossa ohjaamo on erillinen suojattu
kapseli, moottoritila, pyöräasemayksiköt edessä ja takana sekä laitetila. Ajoneuvo-versioita on suunnitteilla 4x4-, 6x6- ja 8x8-versiot riippuen painoluokasta (2,5 – 20 t).
Pyöräasemat ovat vaihtokelpoisia mahdollistaen jokapyöräohjauksen. Ajoneuvoon on
suunnitteilla tehtäväkohtainen laitetila joka 4x4-ajoneuvomallissa on ohjusten laukaisualusta, 6x6-mallissa tutkaversio 12 metrin mastolla, sekä 8x8-mallissa ilmatorjuntaohjuksen laukaisualusta.

Kuva 8.

GEFAS-konseptiajoneuvo.

Kuljetus- ja erikoisajoneuvojen luokassa teknologiademonstraattorit ovat yleisesti hybridiajoneuvoja, joissa energian muuntimena on noin 400 kW:n dieselmoottorigeneraattoriyksikkö ja energiavarastona akkujärjestelmä. Moottorit ovat pyöräasemiin sijoitettuja
napamoottoreita. Ajoneuvoluokan hybridikonseptien kehitysﬁlosoﬁat ovat yhteneväisiä
kevyiden partio- ja tiedusteluajoneuvojen kanssa. Tällä osa-alueella kehitystyö ei ole
edennyt kevyiden ajoneuvojen tahdissa, johtuen volyymierosta kevyen ja raskaan kaluston välillä.
Ohjaavana voimana hybridiversioiden kehitykselle voidaan nähdä ajoneuvolavettien
järjestelmäajoneuvosovellutukset. Käytettävien järjestelmien, peruslavetin sekä asennettavien järjestelmien sähkötehon tarve on lisääntynyt järjestelmäkehityksen myötä.
Hybridikonsepti tuottaa järjestelmien vaatiman sähkötehon sekä samalla täyttää laveSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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tin sähköisen voimansiirron tehontarpeen. Lisäksi saadaan hybridikonseptille ominaiset
edut, polttoainetalouden, suorituskyvyn ja äänettömän toiminnan ominaisuudet.
Hybridikonseptin arvioidaan olevan tuotantovalmiina vuosikymmenen puolenvälin jälkeen (arvio 2015–2018), ensimmäisenä sovellutusalueena ovat järjestelmä- ja erikoisajoneuvolavetit.

6.4.3

Taisteluajoneuvot

Taisteluajoneuvojen tarkoituksena on viedä jalkaväkijoukko taistelualueelle sekä kyetä
omalla aseistuksellaan tuhoamaan vihollisen vastaavaa ajoneuvo. Ajoneuvossa voi olla
myös taistelupanssarivaunun tuhoamiseen tarkoitettu aseistus. Tähän luokkaan sisältyvät myös tulitukiajoneuvot, joiden 90–120 mm asejärjestelmillä on lähes taistelupanssarivaunun tulivoima.
Taisteluajoneuvojen panssaroinnin tulee perinteisen näkemyksen mukaan olla samaa
tasoa ajoneuvon oman asejärjestelmän suorituskyvyn kanssa. Asejärjestelmien ja ampumatarvikkeiden kehittyminen on johtanut tilanteeseen, jossa perinteistä panssarointia
käytettäessä joudutaan tyytymään heikompaan suojaukseen. Tällöin panssarointia voidaan täydentää aktiivisilla suojausjärjestelmillä.
Pyörätaisteluajoneuvojen peruslavetti on yhteinen uuden sukupolven pyöräpanssariajoneuvoperheisiin perustuvien kuljetus- ja erikoisajoneuvojen kanssa. Näiden tekniikka
ja ominaisuudet on kuvattu tarkemmin edellisessä kohdassa 6.4.2 ja ominaispiirteistä
on esitetty yhteenveto kuvassa 6. Taisteluajoneuvoversioissa pyöräpanssariajoneuvojen
kehitys painottuu suojan, tulivoiman ja liikkuvuuden parantamiseen. Tämä edellyttää suurempaa kantavuutta sekä edistyksellisten jousitusratkaisujen ja tehokkaampien
moottoreiden käyttöönottoa. Toisaalta kuljetettavan joukon varusteiden määrä kasvaa,
mikä edellyttää myös osaltaan ajoneuvojen kuljetuskapasiteetin lisääntymistä.
Taisteluajonevoiksi luettavista, perinteiseen ajoneuvotekniikkaan perustuvista pyöräpanssariajoneuvoista ja niiden kehityshankkeista ovat esimerkkeinä muun muassa:
• monikansallinen Boxer, Hollanti, Saksa
• GDLS Mowag Piranha III, Sveitsi; Stryker, USA/Kanada
• GDLS Mowag Piranha IV, Sveitsi
• Patria AMV 8x8, Suomi
• Nexter VBCI, Ranska
• IAV Stryker, USA/Kanada
• BTR-90, Venäjä.
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Kuva 9.

6.5

Esimerkkejä uusista jalkaväen pyöräpanssariajoneuvoista.

Panssaroidut tela-ajoneuvot

Lähitulevaisuudessa maavoimien rakennemuutoksen sekä yleisen doktriini- ja järjestelmäkehityksen (esimerkiksi FCS, FRES) painopiste on strategisen ulottuvuuden kasvattamisessa, kalustollisessa harmonisoinnissa ja digitalisoinnissa. Vuoteen 2020 mennessä
tämä tarkoittaa panssaroitujen tela-ajoneuvojen osalta ilmakuljetuskelpoisen (C-130,
A400M) ja monikäyttöisen kevyen tai keskiraskaan telalavetin kehittymistä. Uusien
panssaroitujen tela-ajoneuvojen kehityksen suuntaviivojen määrittelyssä johtavat maat
ovat USA ja Iso-Britannia. Maavoimien rakennemuutoksesta, konﬂiktien tyyppien
muuttumisesta ja todennäköisyyksistä sekä raskaiden tela-ajoneuvojen riittämättömäksi
arvioidusta operatiivisesta ja strategisesta liikkuvuudesta huolimatta niiden käyttötarve
säilyy nykyisellä tasollaan.
Uuden kevyen tai keskiraskaan kalustoperheen kehittämisessä otetaan huomioon nykyiset toimiviksi havaitut järjestelmät, rakenteet ja sovellukset, joista tarvittavat integroidaan yhteen uuden teknologian kanssa. Nyt käytössä olevan uusimman kevyen ja
raskaan telakaluston elinkaarta jatketaan yli 2020-luvun integroimalla niihin uusin teknologia sen tullessa saataville. Kehityksen pääalueita ovat perinteisten panssaroinnin,
liikkuvuuden ja tulivoiman kehittämisen lisäksi C4I-järjestelmien integrointi, ihminenSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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kone ympäristö, elektroniikka-arkkitehtuuri sekä mallinnus ja simulointi (mm Christopher F Foss – JDW ja IDR, Crew Reduction Studies 1996–2002, TARDEC).
Panssaroidut tela-ajoneuvot säilyttävät pyöräajoneuvoihin nähden paremmat ominaisuutensa taktisen ja taisteluteknisen maastoliikkuvuuden alalla ja ne pysyvät edelleen
laajamittaisessa käytössä alueilla, joissa maasto- ja ilmasto-olosuhteet edellyttävät maastoliikkuvuutta ja taistelukykyä tiestön ulkopuolella sekä asutuskeskustaisteluolosuhteissa (muun muassa Armada 6/2001, 6/2003, R M Ogorkiewicz IDR-June 2004). Uusia
teknologiaratkaisuja, muun muassa kumitela otetaan käyttöön, mutta ne eivät tule täysin korvaamaan nykyistä tekniikkaa.

6.5.1

Kuljetus- ja taisteluajoneuvot

2020-luvulla kevyiden tai keskiraskaiden panssarivaunujen painoluokassa on palveluskäytössä uusi, osin uudella teknologialla varustettu ’tehtävämoduloitava’ tela-ajoneuvo,
joka on ilmakuljetuskelpoinen C-130 tai A400M -kalustolla. Kyseisessä ratkaisussa on
yksi monikäyttöinen telalavetti ja käyttötarpeen mukaan mahdollisesti jopa vaihdettava
”roolimoduuli”. Vaunun panssarisuoja rakentuu roolin mukaan valittavista panssarimoduuleista. Monikäyttölavetti perustuu samalle runkorakenteelle, elektroniikalle, miehistön työasemajärjestelylle, telakoneistolle, voimapaketille ja voimansiirtojärjestelmälle
sekä muille ajoneuvojärjestelmille, kuten NBC- ja ilmastointijärjestelmille. Tällaisen
tela-ajoneuvon mahdollisia rakenteellisia ominaisuuksia voivat olla muun muassa (FCS
Manned Ground Vehicles, NDIA 3rd Annual Intelligent Vehicle Systems Symposium
2003):
• Nykyisestä parannettuihin panssariteräs- tai panssarialumiinilaatuihin perustuva
kori.
• Keraamin tai komposiitin sekä kovan ja sitkeän teräksen yhdistelmästä valmistetut
modulaariset lisäpanssarit.
• Dieselmoottori-generaattoriyhdistelmä (n. 400 kW), jolla tuotetaan sähköä sähköiselle voimansiirrolle ja noin 150 kW akusto.
• Kumitela ja kevyt, vaunun rungosta eristetty telakoneisto, jossa veto- ja johtopyörät
ovat komposiittirakenteisia, sauvajouset on korvattu panssarirungon ulkopuolisella
korkeuden/maavaran säädön mahdollistavalla aktiivisella jousituselementillä, joka
yhdessä sensoriohjatun tai kaukokäyttöisen telankiristyslaitteen kanssa mahdollistaa
alustan automaattisen säätymisen tai säädön maaston ja käytettävän nopeuden vaatimuksien mukaan.
• Perinteisen sivuvälityksen korvaava yksikkö, johon on integroitu napamoottori,
alennusvaihde, ohjausjarru ja mekaaninen varajarrujärjestelmä.
• Miehistön (2 henkeä) rinnakkaiset työasemat vaunun rungon etuosassa, jossa ovat
yhteiset käyttö- ja hallintalaitteet sekä monitoiminäytöt, molemmat miehistön jäsenet voivat kaukokäyttää mahdollista asejärjestelmää.
• Erilaisten tehtävämoduulien kiinnityspisteiden ja eri järjestelmien liityntöjen standardisointi ja sijoitus samoihin paikkoihin.
• Avoimen elektroniikka-arkkitehtuurin ja modulaaristen rakenteiden mahdollistama
elektronisten ja muiden järjestelmien helppo modernisointi tai vaihdettavuus.
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Kuva 10.

Uuden sukupolven panssaroidun tela-ajoneuvon ominaisuuksia.

Nykyisen kaluston kehitysnäkymät
M113-tyyppiset ja vastaavat kuljetuspanssarivaunut pysyvät palveluskäytössä modernisoituina vuosiin 2020–2025 asti. Ne korvautuvat vaiheittain jo käytössä olevalla uudemmalla telakalustolla ja myöhemmin kokonaan uudella tela-ajoneuvolla. Ensimmäisessä
vaiheessa, noin 2010 alkaen nykyiset kuljetuspanssarivaunut korvataan osittain nykyisten rynnäkköpanssarivaunujen muunnelluilla laveteilla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa
osa Warrior-rynnäkköpanssarivaunuista aiotaan muuttaa panssaroitujen taisteluosastojen tai yhtymien kuljetuspanssarivaunuiksi ja tukiajoneuvoiksi korvaamaan nykyiset
FV430-sarjan kuljetuspanssarivaunut. Toisessa vaiheessa niiden varsinaiseksi seuraajaksi
tulee uusi tehtävämoduloitava FRES-perheen kevyt tai keskiraskas tela-ajoneuvo. Kuljetuspanssarivaunujen asejärjestelmänä on kehälavettiasenteinen tai kauko-ohjattu (RWS/
OWS) 7.62–12.7 mm konekivääri tai 40 mm kranaattikonekivääri (JDW – July 2002,
IDR-June 1999).
Nykyiset rynnäkköpanssarivaunut (esimerkiksi CV90, M2A2 Bradley ja Warrior) ovat
modernisoituina palveluskäytössä 2020-luvulla. Perinteisten miehitettyjen tornien lisäksi laajamittaisessa palveluskäytössä ovat miehittämättömät kaukokäyttöiset tornit sekä
asejärjestelmät (OWS: Overhead Weapon System ja RWS: Remote Control Weapon
System). Käytettävien tykkien kaliiperi on 30–55 mm. Ammunnanhallintajärjestelmät
ovat taistelupanssarivaunujen tasoa. Yksityiskohtaisemmin järjestelmien ominaisuuksia
on kuvattu keskikaliiperijärjestelmiä käsittelevässä luvussa. Muita vakiojärjestelmiä ovat
taistelunhallinta- ja tilannetietoisuusjärjestelmät sekä omatunnistus- ja omasuojajärjestelmät.
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Ruotsalainen CV90120-T on tavanomaiseen rakenteeseen perustuva panssariajoneuvo, jolla on lähes taistelupanssarivaunun tulivoima. Vaunu on ilmakuljetuskelpoinen
A400M kalustolla. Vaunussa on 120 mm sileäputkinen ja matalarekyylinen panssarivaunukanuuna, jolla voidaan ampua kaikkia NATO-standardin mukaisia 120 mm ampumatarvikkeita. Ammunnanhallintajärjestelmä on täysin taistelupanssarivaunun veroinen. Vaunun ballistinen perussuojaus on nykyisten rynnäkköpanssarivaunujen luokassa
ja sitä voidaan vahventaa lisäpanssarimoduuleilla. Muu suojaus perustuu häiveteknisesti
edulliseen muotoiluun ja edistyksellisiin omasuoja, taistelunhallinta- ja tilannetietoisuusjärjestelmiin. CV90120-T:n tyyppiset ratkaisut hämärtävät perinteistä rajaa rynnäkköpanssarivaunun, tulitukiajoneuvon ja taistelupanssarivaunun välillä.
Uusinta rynnäkköpanssarivaunusukupolvea edustaa saksalainen Puma. Vaunu on järjestelmärakenteeltaan modulaarinen. Se mahdollistaa helpon modernisoinnin ja uusien
suorituskykyisempien järjestelmien integroinnin. Sen merkittävin uusi piirre edistyneen elektroniikan ja ajoneuvotekniikan lisäksi on erittäin vahva ballistinen suojaus,
joka ylimmällä tasollaan lähenee taistelupanssarivaunun tasoa. Alimmalla suojaustasolla
vaunu painaa 31,5 t ja vahvimmalla tasolla 41 t. Vaunun suojauksessa on erityisesti
korostettu ballistisen suojauksen lisäksi miinasuojaa ja kattosuojaa. Vaunussa on valmius aktiivisen suojajärjestelmän käyttöönottoon niiden saavuttaessa sarjavalmistusasteen.
Matalimmalla suojaustasolla vaunu on ilmakuljetuskelpoinen A400M kalustolla. Vaunussa on 3 hengen miehistö ja kuljetustilaa 6–8 sotilaalle. 30 mm konetykillä varustettu
kaukokäyttöinen torni on miehittämätön. Moottorina on kompakti ja suorituskykyinen
(n. 800 kW) MTU:n HPD (High Power Density) dieselmoottori, jolla saavutetaan 25,4
kW/t tehopainosuhde. Telakoneisto edustaa uutta suunnittelua ollen eristetty rungosta
melun ja värähtelyjen eliminoimiseksi.

Kuva 11.

Puma IFV alimmalla suojaustasolla (Rheinmetall).

1980–90 ja 2000-luvun alun erilaiset konﬂiktit (Lähi-itä, Bosnia, Tšetšenia, Kosovo, Libanon) osoittivat tarpeen vahvasti panssaroidulle jalkaväen kuljetukseen ja voimakkaaseen tulitukeen pystyvälle panssariajoneuvolle, joka pystyy toimimaan yhdessä
taistelupanssarivaunujen kanssa aktiivisessa viholliskosketuksessa sekä erityisesti kaupunkitaisteluolosuhteissa (R M Ogorkiewicz, IDR-June 2004). Perinteiselle taistelupanssarivaunun lavetille rakennettu panssariajoneuvotyyppi, jota edustavat nykyiset
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israelilainen Achzarit sekä venäläiset BTR-T ja BMPT, on edelleen palveluskäytössä
2020-luvulla. Uusin rakennusvaiheessa oleva prototyyppi on israelilainen Namer.

Kuva 12.

Israelilainen raskas miehistönkuljetuspanssarivaunu Namer.

Alkuperäisestä suunnitelmasta käyttää Merkava Mk 1:n runkoa on luovuttu. Nykyinen
versio on suunniteltu Merkava Mk 4:n perustalle. Sen suojan muodostavat taistelupanssarivaunun tasoinen hybridi ballistinen suojaus, parannettu miinasuojaus mukaan
lukien miehistön istuimet, suojasavunheittimet ja aktiivisen suojajärjestelmä (Rafaelin
Trophy tai IMI:n Iron Fist). Vaunun kuljetuskyky on 11 henkilöä mukaanlukien johtaja
ja ajaja. Asejärjestelmänä on Rafaelin kauko-ohjattu 12,7, 40 tai 7,62 mm:n asejärjestelmä. Vaunun lähialueen valvonta perustuu kattavaan videokameroihin perustuvaan
näköjärjestelmään ja se tullaan liittämään Israelin jalkaväen C4I-järjestelmään. Viidentoista vaunun esisarja valmistuu v. 2008. Jatkossa sillä tullaan varustamaan pääosa mekanisoidusta jalkaväestä. Vaunusta on suunnitteilla kauko-ohjatulla 30 mm:n konetykillä
ja SPIKE-ohjuksilla varustettu tulitukiversio. (http://www.defense-update.com/products/n/namer_aifv.htm)

Kehitys Venäjällä
Venäläisen rynnäkköpanssarivaunukaluston kehitys ei ole lähivuosina tuottanut maan
taloudellisen tilanteen takia uusia käänteentekeviä ratkaisuja. Vanhat alustakonseptit (BMP1/2, BMP-3 ja BMD-ajoneuvoperheet) säilyvät käytössä tulevinakin vuosikymmeninä. Sarjavalmistukseen on saatu vähän uutta kalustoa. Kehitys on keskittynyt
olemassa olevien tyyppien modernisointiin. Erityisesti ammunnanhallintajärjestelmiä,
pimeänäkölaitteita, kaluston vektroniikkaa ja erilaisia suojaan liittyviä ratkaisuita on
kehitetty siten, että taloudellisen tilanteen salliessa perustuotteesta voidaan modernisoimalla nopeasti aikaansaada suorituskyvyltään täysin nykyaikaista länsimaista kalustoa vastaava modernisoitu versio. Tyyppiesimerkkinä voidaan pitää BMP-3:n eritasoisia
modernisointiohjelmia, joissa vaunun ampumatarvikevalikoimaa, ammunnanhallintaa,
pimeänäkökykyä, suojaa ja liikkuvuutta parantamalla kalustoa kehitetään jatkuvasti
vastaamaan paremmin nykyisiä suorituskykyvaatimuksia ja tulevaisuuden uhkia (JAA
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

237
2003: Kurgan BMP-3M infantry ﬁghting vehicle upgrade; KBP tuote-esitteet). Vastaavia modernisointipaketteja on suunniteltu myös BMP-2 ja BMD-kalustolle.

Kuva 13:

BMP-3M asejärjestelmän modernisointiohjelma. Neliportaisella ohjelmalla (ampumatarvikkeiden, ammunnanhallintajärjestelmän, vakaimen,
ampujan tähtäimen, johtajan panoraamatähtäimen ja latausautomaatin
modernisointi, ampumatarvikkeiden lisäys muuntamalla vaunu jalkaväen
tulitukiajoneuvoksi) saavutetaan lähes länsimaista kalustoa vastaava pimeänäkökyky, ulotetaan sirpalekranaatein tuli 7000 m:iin, tandem-taistelukärkisellä modernisoidulla ohjuksella 5500 m:iin ja 30 mm:n tykillä 4000
m:iin. Tarkkuutta kyetään lisäämään ammunnanhallinnalla, vakaimella ja
maalin automaattiseuraimella.

Vaunun suojaa on lisäksi parannettu uudella tornikonstruktiolla, erilaisilla reaktiivipanssarointisarjoilla ja asentamalla erityyppisiä aktiivisia suojajärjestelmiä.
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Kuva 14.

Esimerkki BMP-3 suojan parantamisesta. Lisäpanssaroinnilla saadaan vaunun kokonaissuojaa parannettua siten, että 12,7 mm:n AP-suoja saavutetaan kaikista suunnista 50–100 m:n etäisyydelle ja suoja RPG-7- tyyppisiä
ontelokranaatteja vastaan kaikista suunnista paranee n. 90 %. Vaunun
paino nousee 19,5 tonnista noin 23,5 tonniin.

Nykyisten konﬂiktien tyypillisiä miina- ja tienvarsipommiuhkia vastaan kehitetään sekä
kevyelle että raskaalle kalustolle elektronisia vastatoimenpidejärjestelmiä, joilla pyritään
sähkömagneettisella herätteellä laukaisemaan miinat ja häirinnällä estämään tienvarsipommien tähysteinen laukaisu.

Kuva 15.

Elektroninen suojajärjestelmä herätemiinoja ja tienvarsipommeja vastaan.
(http://www.niistali.ru/pr).
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Telakuorma-autot
Panssaroituja telakuorma-autoja valmistetaan ja kehitetään edelleen erikoisolosuhteisiin
tarkoitettujen joukkojen käyttöön. Nämä ajoneuvot perustuvat 1980–1990-lukujen
panssaroimattomiin versioihin eikä lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä merkittävää rakenteellista lisäkehitystä ballistisen suojauksen lisäämistä lukuun ottamatta.
Tela-ajoneuvojen merkittävin seuraava kehitysporras tullee olemaan siirtyminen sähköiseen voimansiirtoon ja osajärjestelmiin uusien ase- ja suojausjärjestelmien kehityksen
mukana. Tätä teknologiakehitystä arvioidaan tarkemmin kohdissa 6.7 ja 6.8.

6.5.2

Taistelupanssarivaunut

Taistelupanssarivaunujen roolin nykyaikaisessa eriasteisten kriisien hallinnassa on arvioitu pienenevän ja kaluston poistuvan uuden kevyemmän taisteluajoneuvosukupolven
myötä. Kokemukset nykyisiltä kriisialueilta ovat kuitenkin osoittaneet taistelupanssarivaunun olevan edelleen vaikeasti korvattavissa hyvää liikkuvuutta, vahvaa panssarisuojaa ja tehokasta aseistusta vaativissa tehtävissä. Kehittämisen tarvetta on muun muassa
kylkien, takaosan ja katon suojauksessa sekä pimeän ja huonon sään maalinhavaitsemiskyvyn saattamisessa ammunnanhallinta- ja asejärjestelmän muun suorituskyvyn tasolle
(US TACOM: Lessons Learned, Operation Iraqi Freedom 2003).
Viimeisimmät kokemukset nykyajan tyypillisissä sotaa alempiasteisissa kriiseissä (Irak,
Afganistan) ovat edelleen korostamassa taistelupanssarivaunun soveltuvuutta useisiinkin
eri käyttötarkoituksiin myös taajamataisteluissa. Muun muassa Kanada, joka oli kokonaisuudessaan luopumassa taistelupanssarivaunukalustosta, on hankkimassa sitä lisää
(Defence News 14. July 2007: Armor Reasserts Role in Canadian Strategy). Yhdysvaltojen M1A2 Abrams-kaluston tuotantolinjaa suunniteltiin lopetettavan vuonna 2005.
Nykytilanteen mukaan taistelupanssarivaunun vielä konseptiasteella olevan ”M1A3suorituskykyversion” on kuitenkin suunniteltu jatkavan palvelustaan noin 2015 käyttöön tulevien 15 FCS Brigade Combat Teamien kevyen kaluston rinnalla Heavy Brigade
Combat Teamien kalustona aina 2050-luvulle asti (Defence News 30 July 2007, The
Tank Is Back). Keskeisenä modernisointiohjelman toimenpiteinä ovat muun muassa
• C4I-yhteensopivuus FCS-kaluston kanssa
• huoltokustannusten merkittävä pienentäminen
• 120 mm pääaseen M256 korvaaminen FCS:n 120 mm kevytrakenteisella pääaseella
ja latausautomaatilla
• parannettu voimapaketti ja kannatinlaitteisto
• yli 5000 mailia kestävä uudentyyppinen tela
• kevennetty panssarointi ja muiden järjestelmien kevennys siten, että voidaan maksimoida uuden kannatinlaitteiston mahdollistama liikkuvuus.
Esimerkiksi korvaamalla vaunun tämänhetkinen kaapelisto valokaapeleilla voidaan säästää n. 1,5 tonnia vaunun painosta.
Välittöminä modernisointitoimenpiteinä kaluston suorituskykyä taajamataisteluissa
kehitetään lisäämällä suorituskykyä erilaisin modernisointipaketein. Tyypillisenä AbSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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rams-kalustolle on operaatio Iraqi Freedomin kokemusten perusteella kehitetty TUSK
(Tank Urban Survivability Kit), jolla vuonna 2006 solmitun sopimuksen perusteella
varustetaan 505 kpl M1A1- ja M1A2-vaunuja vuoteen 2009 mennessä (www.generaldynamics.com). Vaunun suorituskykyä parannetaan lisäämällä vaunun ballistista suojaa
erityisesti takaa ja sivulta, parantamalla vaunun pimeänäkökykyä myös lähietäisyydelle
lämpökameratekniikalla, suojaamalla tornin kansiaseistusta käyttävää henkilöstöä ja parantamalla yhteydenpitomahdollisuuksia jalan liikkuviin osastoihin.

Kuva 16.

TUSK: Tank Urban Survivability Kit.

Ranskassa suunnitellaan Leclerc-taistelupanssarivaunun modernisointia vuodelle 2015
keskeisten kohteiden ollessa uusi ampumatarvike (DU-penetraattorilla varustettu nuoliammus; PROCIPAC), panssaroinnin parantaminen, aktiivinen suojajärjestelmä, häivetekniikan käyttö ajoneuvon suojaamisessa ja ajoneuvon liittäminen osaksi maavoimien tulevaa taistelunhallintajärjestelmää (IDR 15 Jan 2003).
Leopard 2:n eri versioiden kehitystyö on jatkuvaa. Käyttäjämaiden lukumäärä kasvaa
jatkuvasti, muun muassa Kreikan valittua Leopard 2 HEL:n taistelupanssarivaunukalustokseen. Kaluston taisteluarvoa kasvatetaan jatkuvasti muun muassa erilaisin modernisointiohjelmin joista keskeisimpiä ovat
• etusektorin panssarisuojan
• miinasuojauksen
• kattosuojauksen
• aktiivisten suojajärjestelmien
• pimeänäkölaitteiden
• taistelunhallintajärjestelmien parannukset.
Toteuttamisperiaatteena on usein ”modernisointipaketti” joka on tarvittaessa jälkiasennettavissa vanhempiinkin versioihin. Vaunukaluston elinkaaren arvioidaan moderSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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nisointien ansiosta jatkuvan vähintään 2040–2050-luvulle (KMW esittely tammikuussa
2008).
Tyyppiesimerkkinä uusiin uhkakuviin ja operaatiotyyppeihin räätälöidystä versiosta on
erityisesti taajamataisteluolosuhteisiin ja sotaa alempiin kriiseihin kehitetty ”rauhanturvaversio” Leopard 2 PSO (Peace Support Operations).

Kuva 17.

Leopard 2 PSO.

Kevyt kalusto raskaan rinnalle
Taistelupanssarivaunun rinnalle ollaan kehittämässä muun muassa USA:n FCS:n (Future Combat System) osana vastaavaan tehtävään tarkoitettua kevyempää kalustoa. Tavoitteena on saavuttaa kevyemmällä ajoneuvolla vastaava tuhoamiskyky ja suojataso kuin
nykyisellä taistelupanssarivaunukalustolla. FCS:n suunniteltu MCS (Mounted Combat
System), LOS/BLOS -versio (Line of Sight/Beyond Line of Sight) on tyypillinen esimerkki 120 mm:n suora-ammuntajärjestelmällä varustetusta FCS-ajoneuvoperheeseen
kuuluvasta ajoneuvosta. Ajoneuvo on osa 27 tonnin painoluokkaan sijoittuvasta miehitettyjen ajoneuvojen ajoneuvoperheestä, johon kuuluvat
• Mounted Combat System
• Non-line-of-sight Cannon
• Non-line-of-sight Mortar
• Reconnaissance and Surveillance Vehicle
• Command and Control Vehicle
• Infantry Carrier Vehicle
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• Medical Vehicle
• Recovery and Maintenance Vehicle.
(http://www.army.mil/fcs/mcs.html)

Kuva 18.

FCS Mounted Combat System (LOS/BLOS), 120 mm pääasejärjestelmällä,
lähipuolustusaseistuksella ja aktiivisella suojajärjestelmällä varustettu taistelupanssarivaunun tehtäviin tarkoitettu taisteluajoneuvo.

Pääasejärjestelmäksi on alun perin suunniteltu sähkökemialliseen energiaan (ETC)
perustuva MRAAS (Multi Role Armament and Ammunition System). Suunniteltuna
aseistuksena tuotannon aloitusvaiheessa 2015 on kuitenkin kevytrakenteinen 120 mm:
n kanuuna automaattisella ampumatarvikkeiden käsittelyjärjestelmällä (http://www.
army.mil/fcs/mcs.html, Defence News 23 Jyly2007: Vehicles and More vehicles). Sen
ampumatarvikevalikoimaan tulee kuulumaan tavanomaisten nykyisen 120 mm:n järjestelmän kanssa yhteensopivien ampumatarvikkeiden lisäksi kolme erityyppistä ammusta: suora-ammuntaan tarkoitettu kineettisen energian ohjattu ammus (MRAAS-KE) ja
1990- luvulla käynnistetyn TERM (Tank Extended Range Munition)-projektin teknologiaan perustuvat keskipitkän ja pitkän matkan ohjattavat ammukset. Ajoneuvon suoja
perustuu lisääntyneeseen tilannetietoisuuteen (Situational Awareness), havaittavuuden
pienentämiseen häiveteknologiaa käyttäen, aktiivisiin suojajärjestelmiin panssarivaunu- ja panssarintorjunta-ampumatarvikkeita vastaan sekä panssarisuojaan muita uhkia
vastaan. Kehittyneestä suojasta huolimatta keskeisenä vaatimuksena on asejärjestelmän
tehon lisääminen suora-ammunta-alueella (ODFL: Overmatching Direct Fire Lethality) ja tulen ulottuvuuden merkittävä kasvattaminen. Ajoneuvon selviytymiskyky nykypolven taistelupanssarivaunukalustoa vastaan kaksintaistelussa on arvioitu niin kyseenalaiseksi, että tulen ulottaminen 0–12 km:n suora-ammuntavyöhykkeen (TRADOC
’Red Zone’) ulkopuoleiselle 12–50 km:n taktilliselle vyöhykkeelle maaliin hakeutuvin
ampumatarvikkein nähdään välttämättömänä.
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Kuva 19.

Tulen ulottaminen suora-ammuntaetäisyyden ulkopuolelle ohjattavin ja
autonomisin ammuksin.

Aseiden ja ampumatarvikkeiden kehitys
Lähitulevaisuudessa sekä taistelupanssarivaunujen että vastaaviin tehtäviin tarkoitetun
kevyen kaluston pääaseet perustuvat edelleen tavanomaiseen aseteknologiaan. Kaliiperi ei lännessä kasvane. Suunnitellusta 140 mm:n kaliiperista on toistaiseksi luovuttu.
Nykyisillä 120 mm:n panssarivaunutykeillä saavutetaan uusilla kineettisen energian
ampumatarvikkeilla ja pidemmällä putkella (L–55) riittävä läpäisy useimpien uhkien
torjumiseen nuoliammuksen suuenergian ollessa n. 9–12,5 MJ ja saavutettavan läpäisyn
noin 1000 mm:ä RHA:ta. Lähes vastaava suuenergia, n. 9 MJ on saavutettavissa myös
uusilla 105 mm:n sileäputkisilla aseilla (Rheinmetall Rh 105 PIP 2) (Ogorkiewicz: Heavy Weapons for Light Vehicles; IDR, May 2002). Tällöin nuoliammuksen läpäisy kyetään kasvattamaan noin 600 mm:iin 2000 m:n etäisyydellä käyttäen tavanomaista asetekniikkaa. ETC-tekniikalla ja DU-penetraattorilla on suuenergiaa edelleen mahdollista
kasvattaa kyseisellä kaliiperilla noin 11 MJ:een ja läpäisyä noin 700 mm:iin (Pengelley:
The big battalions rule; IDR Oct 01,2002). EMRG (Electomagnetic Rail Gun)-aseilla
on saavutettu kokeissa vastaava suuenergia, n. 10 MJ (U.S. Navy breaks rail gun record,
DefNews 4 Feb 2008).
Kevyemmässä kalustossa ei lopullista ratkaisua asejärjestelmän kaliiperista ole tehty. Kaliiperivaihtoehtoina ovat nykyisin yleisesti käytetyt 120 mm ja 105 mm. USA:n MCS:n
asejärjestelmäksi (MCGS: Major Caliber Gun System) on valittu tuotekehitysvaiheessa
oleva 120 mm:n XM-360 kevytversio (Armada Internationan 2/2006, The American
Future Combat System). Uutta ase- ja ampumatarviketeknologiaa voidaan hyödyntää
myös nykyisessä taistelupanssarivaunukalustossa (Hewish: Tecnology transformation for
armored warfare; IDR, May 2003). Kaliiperin valinnalla ei ole keskeistä merkitystä kevyeen alustaan kohdistuvissa rekyylivoimissa. Sekä tavanomaisella tekniikalla että ETCSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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aseella alustaan kohdistuvat rekyylivoimat ovat 105 mm:n ja 120 mm:n matalarekyylisillä (Low Recoil Force) järjestelmillä suuruusluokkaa 21500–23500 Ns. Niin sanotun
’Ogorkiewiczin vakion’ mukaan ajoneuvoon kohdistuvan rekyyli-impulssin käytännön
raja on noin 900 Ns/tn. Tällöin asejärjestelmien rekyylin edellyttämä ajoneuvon minimimassa on jo luokkaa 24–26 tonnia (Ogorkiewicz: Heavy Weapons for Light Vehicles;
IDR, May 2002). ). Yhdysvaltojen Future Combat Systems’in molemmat raskasasejärjestelmät, Non Line of Sight Cannon ja Mounted Combat System sijoittuvat 27 tonnin
tavoitepainollaan tähän painoluokkaan (Defence News 23 July 2007: Vehicles, vehicles
and more vehicles).
Aseen ampumatarvikevalikoima muodostuu kolmesta tyypistä, joilla katetaan koko
maalivalikoima taistelupanssarivaunusta suojaamattomaan jalkaväkeen 50 km:n etäisyydelle asti:
• kehittynyt nuoliammus (Advanced KE), jolla uuden penetraattoritekniikan ja panoksen lisääntyneen energian ansiosta pystytään tuhoamaan nykyisen tyyppiset raskaasti reaktiivipanssarein suojatut taistelupanssarivaunut 4000 m:n etäisyydelle
• ohjautuva keskietäisyyksien ampumatarvike (MRM: Mid Range Munition), tarkoitettu kovia maaleja vastaan 2–12 km:n etäisyysalueelle (tavoite 16 km), kaksi eri
vaihtoehtoa, kineettiseen ja kemialliseen energiaan perustuvat, ovat edelleen mahdollisia
• kehittynyt monikäyttölaukaus käytettäväksi keinorakenteita, linnoitteita, jalkaväkeä, kevyesti panssaroituja ajoneuvoja ja helikoptereita vastaan.

Kuva 20.

Keskimatkan kineettisen energian ampumatarvike (MRM-KE).
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Kuva 21.

Keskimatkan kemiallisen energian taistelukärkeen perustuva ampumatarvike (MRM-CE).

Ampumatarvikkeiden kehittäminen ja uuden ampumatarviketeknologian käyttöönotto
mahdollistaa lähes 100 % lisäyksen kineettisen energian ampumatarvikkeiden läpäisyyn
nykytasoon verrattuna (Pengelley: The big battalions rule; IDR Oct 01,2002). Järjestelmän kokonaistarkkuus lentoratakorjatulla kineettisen energian ampumatarvikkeella
(MRM KE) kasvaa lähes 70 % (The Future Combat System:Tecnology Evolution Review, Armor Sept-Oct 97).
Asejärjestelmän kehittämisaikataulun kannalta keskeinen on sähkökemialliseen energiaan (ETC) perustuvan aseen käyttöönotto, jolla pystytään nostamaan yhdessä uusien ajoaineiden kanssa ammuksen kineettistä energiaa n. 25 %. ETC-ja EMC-aseiden
(Electromagnetic Rail Gun) palveluskäyttöön otto viivästynee tarkastelukauden ulkopuolelle ensimmäisten EMC-demonstraattoreiden ollessa käytössä lähinnä merivoimille
tarkoitettuna sovelluksina aikaisintaan 2016–2018 ja ETC-aseiden väistyttyä M360hankkeen tieltä FCS:n asejärjestelmänä (http://www.technologynewsdaily.com). Viimeisimmissä Yhdysvaltain merivoimien EMRG (Electromagnetic Rail Gun) testeissä on
saavutettu 10,68 MJ:n suuenergialla 2500 m/s lähtönopeus. Järjestelmän kokeet jatkuvat. Tavoitteena on saada ensimmäinen EMGR-ase laivakäyttöön vuosina 2020–2025
(U.S. Navy breaks Rail Gun Record, Defence News Feb 04 2008).
Taistelupanssarivaunun ampumatarvikevalikoima erityisesti pehmeitä maaleja vastaan
monipuolistuu ja tuhovaikutus lisääntyy. Kokemukset taajamataisteluista ovat lisänneet tarvetta nykyisiä sirpaloituvalla kuorella varustettuja onteloampumatarvikkeita
(HEAT, MZ) tehokkaampien sirpale- ja monikäyttölaukausten kehittämiseen. (Ogorkiewicz: Combat vehicles take on urban warfare; IDR, June 01,2004). Tulevaisuudessa
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taistelupanssarivaunun ampumatarvikevalikoimaan kuuluu kineettisen energian ampumatarvikkeiden lisäksi ainakin keinorakenteita vastaan tarkoitettu monikäyttöammus
(HE-MP), tavanomainen ohjelmoitavalla sytyttimellä varustettu sirpaleammus ja lähietäisyyksille asepesäkkeitä ja jalkaväkeä vastaan tarkoitettu sytyttimetön volframipellettejä
ampuva lähitorjunta-ammus. Ohjelmoitavien sytyttimien käyttöönotto edellyttää vastaavien ohjelmointiominaisuuksien sisällyttämistä ammunnan hallintajärjestelmään.
Tulen ulottamisvaatimus suora-ammuntaetäisyyden ulkopuolelle myös nykyisellä taistelupanssarivaunukalustolla on tuottanut useampiakin kehitysprojekteja. USA:n 120
mm:n STAFF (Smart Target Activated Fire and Forget) laukaus perustuu millimetriaaltoalueen sensoriin ja sen informaation perusteella tapahtuvaan EFP-panoksen kattohyökkäykseen. Ammusta voidaan käyttää myös helikopterintorjuntaan. Se ei edellytä
muutoksia ammunnan hallintajärjestelmään. Projekti lienee väistymässä FCS:n uusien
ampumatarvikkeiden kehitystyön edetessä. Ranskassa GIAT kehittää 120 mm:n vastaavaa 120 mm:n PolyNG-ammusta, jonka tehokas kantama on 7–8 km.

Ammunnan hallinta
Ammunnan hallinnassa käytettävillä uusilla ratkaisuilla, lineaarisella ja epälineaarisella ennakkolaskennalla, parannetulla ballistiikan prosessoinnilla, automaattisella maalin
seurannalla, dynaamisella sivukallistumasensorilla, kehittyneillä sääsensoreilla, nykyaikaisella digitaalisella servotekniikalla, aseistuksen suoralla ’hammasvaihteettomalla’ ohjauksella, automaattisella asejärjestelmän kohdistuksella ja elektronisella kuvanvakauksella pystyttäneen saavuttamaan nykytekniikkaan (M1A2 Ab-rams) verrattuna noin 30
% parannus suora-ammunnan tarkkuudessa 3000 m:iin asti paikalta ja noin 50 % parannus liikkeestä ammuttaessa. Osa kehitettävästä uudesta teknologiasta hyödynnetään
suoraan nykyisen kaluston ammunnan hallinnan modernisointihankkeissa siten, että
kehitettäviä uusia osajärjestelmiä asennetaan modernisointiohjelmien yhteydessä myös
nykyiseen kalustoon. Esimerkkinä toteutuksesta on M1A2 Abramsin pimeänäkölaitteiden modernisointiohjelma, jossa nykyinen järjestelmä korvataan ampujan ja johtajan
uuden sukupolven laitteilla. Vaununjohtajan tähtäimellä (CITV) pystytään maalien havaitsemiseen ja osoittamiseen käyttäen x3 tai x6 suurennusta ja ampujan tähtäimellä
(GPS) maalin tunnistukseen ja tulen käyttöön käyttäen x13, x25 tai x50 suurennusta.
Tavoitteena on saavuttaa noin 30 % pidempi maalin havaitsemis- ja tunnistusetäisyys,
70 % tulenkäytön kokonaiskapasiteetin parannus ja 45 % parannus tulenaloituksen
nopeudessa.

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

247

Kuva 22.

M1A2 SEP, pimeänäkölaitteiden modernisointi.

Suoja
Konventionaalisen panssarisuojan kehitys perinteisillä ratkaisuilla ei etene merkittävästi.
Vaunujen painossa on jo nykytason ballistisen suojauksen tarpeen takia saavutettu kriittinen paino parhaiten suojatun kaluston (vrt. Merkava Mk IV ja M1A2 Abrams) painon noustessa lähes 70 tonniin. Uusilla valmistusmateriaaleilla ja nykyistä paremmalla
ajoneuvon suunnittelulla pyritään optimoimaan kokonaismassaa ja parantamaan suojaa
painon merkittävästi nousematta.
Kehitys keskittyy panssarisuojan täydentämiseen useampia ’kerroksia’ käsittäväksi ratkaisuksi. Esimerkiksi Leclerc- panssarivaunun suojaa tullaan kehittämään vuoden 2015
modernisointiohjelmassa sisältämään häivetekniikkaan perustuva monispektrisuoja
(KDFM), ’soft kill’-järjestelmä ohjusten ja ammusten havaitsemiseksi ja harhauttamiseksi (KBCM), ’hard-kill’-järjestelmä osuvaksi ennustettujen ammusten tuhoamiseksi
(Spatem) ja uusi titaanielementtejä sisältävä raskas panssarisuoja laajennettuun etusektoriin (Lake: Leclerc updates outlined; IDR, Jan 16, 2003). Myös Leopard 2:een kehitetään uutta ’soft kill’ -suojajärjestelmää MUSS (Multifunctional Self Protection System).
Järjestelmään kuuluu ohjus- ja laservaroittimien lisäksi ohjusten häirintälähetin ja monispektrisuojasavujen ampumiseen tarkoitetut suojasavunheittimet.
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Kuva 23.

Suojajärjestelmä MUSS.

USA:n tulevan FCS:n MCV:n suojan keskeisen osan muodostaa aktiivinen suojajärjestelmä IAAPS (Integrated Army Active Protection System). Järjestelmään kuuluu laser- ja
(ohjus)uhanvaroitin, tutka, neliputkinen torjuntaheitteiden laukaisulavetti ja infrapunaalueen häirintäjärjestelmä. IAAPS:n aktiivisena hardkillelementtinä tullaan käyttämään
Raytheonin ”Quick Kill”-järjestelmää, jonka torjuntaheite laukaistaan pystysuoraan ja
suuntautuu oman sensorinsa perusteella lähenevän uhan suuntaan. Järjestelmän ensimmäiset menestyksekkäät koeammunnat on toteutettu helmikuussa 2006 (Raytheon).
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Kuva 24.

FCS:n aktiivinen suojajärjestelmä IAAPS (Integrated Army Active Protection System) asennettuna M2 Bradley-ajoneuvoon.

Israelissa on vuoden 2006 Libanonin kriisin kokemusten perusteella aloitettu taistelupanssarivaunukaluston laajamittainen varustaminen aktiivisilla suojajärjestelmillä. Lopullista päätöstä kahden kilpailevan tyypin, Rafaelin Trophyn ja IMI:n Iron Fist-järjestelmän lukumääristä tai tyyppivalinnasta ei ole vielä tehty (http://www.defense-update.
com/products/t/trophy_merkava.htm).

Kuva 25.

Merkava Mk 4 Varustettuna Trophy-järjestelmällä. Sensorina toimivan
mm-alueen tutkan antennit ja vaikutusmekanismit suojalevyineen näkyvissä tornin molemmilla kyljillä.
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Kehitys Venäjällä
Venäjän ensimmäinen uuden sukupolven taistelupanssarivaunu, Black Eagle esiteltiin
Omskissa prototyyppinä jo vuonna 1997. Sen lavetti perustuu kaasuturbiinilla varustettuun T-80-vaunuun. Miehistöä on kolme. Torni on uudentyyppinen. Automaattilatausjärjestelmän ampumatarvikkeiden siirto torniin mahdollistaa nykyistä T-80-T-90kaluston latausautomaattia pidemmän nuoliammuksen penetraattorin käyttämisen ja
täten läpäisyn lisäämisen länsimaisten nuoliammusten tasolle. Asejärjestelmällä voidaan
nuoliammusten ja ohjusten lisäksi ampua ohjelmoitavalla sytyttimellä varustettuja sirpalekranaatteja. Vaunu on varustettu uudella venäläisvalmisteisella hunter-killer ammunnan hallintajärjestelmällä, joka mahdollistaa muun muassa automaattisen maalin
seurannan sekä päivä- että pimeätähtäimellä (KBP esite), nykyaikaisilla pimeänäkölaitteilla, aktiivisella suojajärjestelmällä ja viimeisimmällä reaktiivipanssaroinnin versiolla.
(JAA: Black Eagle Development Tank).
Vuodesta 2000 lähtien on useammissakin lähteissä mainittu Uralvagonzavodin (Nishni
Tagil) uusi prototyyppivaunu, T-95. Yksityiskohtaisia teknisiä tietoja ja kuvaa vaunusta ei vuoteen 2008 mennessä ole käytettävissä. Tietojen mukaan vaunu on kuitenkin
täysin uudentyyppinen verrattuna tehtaan aikaisemmin valmistamaan T-90-vaunuun.
Asejärjestelmänä on 135 mm:n (joidenkin tietojen mukaan 152 mm:n) panssarivaunukanuuna, joka on sijoitettu miehittämättömään torniin. Kolmen hengen vaunumiehistö
on sijoitettu kokonaisuudessaan vaunun rungossa olevaan latausautomaatista panssarisuojalla eristettyyn miehistötilaan. Vaunun hunter-killer ammunnan hallintajärjestelmän sensoreina ovat optiikan lisäksi lämpökamera ja millimetrialueen tutka. Vaunu on
rakenteesta johtuen erittäin matala ja tarjoaa siten hyvän perussuojan runkoon sijoitetulle miehistölle. Yksityiskohtaisia tietoja vaunun muista varusteista ei ole käytettävissä,
mutta todennäköisimmin se on varusteltu myös moderneimmilla käytössä olevilla suojajärjestelmä- ja voimalaiteratkaisuilla. Kummankaan vaunun sarjavalmistuksesta ei ole
tietoja käytettävissä. (Janes Armour and Artillery: T95 MBT; Black Eagle MBT).
Pitkään jatkuneen venäläisen suunnitteluperiaatteen mukaan voidaan kuitenkin olettaa kyseessä olevan kaksi eri suunnittelutoimistojen kilpailevaa järjestelmää, joissa sovelletaan erityyppiseen perusajoneuvoon samoja osajärjestelmiä ja laitteita. Venäjän
taloudellisesta tilanteesta ja tuotekehityksen edistymisestä riippuen jommankumman
perusratkaisun mukaisia taistelupanssarivaunuja voidaan odottaa sarjavalmistukseen ja
rajoitettuun palveluskäyttöön vuoteen 2020 mennessä.
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Kuva 26.

Black Eagle, venäläinen uuden sukupolven taistelupanssarivaunun prototyyppi.

Kuva 27.

T95 periaatteellinen rakennekuva. Erona Black Eagle-vaunuun on täysin
miehittämätön torni ja 3-henkisen miehistön sijoittaminen rungossa olevaan suojattuun moduuliin (http://www.kotsch88.de/T-95.htm).

Venäläisessä kalustossa ammunnan hallinta lähestyy ratkaisuiltaan länsimaista vaununjohtajan itsenäisen suorituskyvyn, ballistiikkalaskennan ja olosuhdepoikkeamien huomioon oton osalta. Optiikan rinnalle tulevat päivävideo- tai lämpökameraperusteiset
monitoriin perustuvat näytöt. Sähköinen kuva mahdollistaa myös mm autotrackereiden
käytön. Väyläjärjestelmät mahdollistavat Tiedonsiirron taistelunhallinnan ja ammunnan hallinnan välillä.
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Kuva 28.

Omskin suunnittelutoimiston kaaviokuva nykyaikaisesta venäläisestä ammunnan hallintajärjestelmästä.

Rinnan uuden kaluston kehitystyön kanssa jatketaan vanhan taistelupanssarivaunukaluston modernisointia uudessakin kalustossa käytettävillä osajärjestelmillä. Jo tunnettujen panssarointiratkaisujen ja aktiivisten suojajärjestelmien lisäksi on tuotekehitystä jatkettu myös häivetekniikan alueella pyrkimällä vähentämään asevaikutusta parantamalla
vaunujen häiveominaisuuksia sekä lämpö- että mm-tutka-alueilla.

Kuva 29.

Järjestelmä ”Nakidka”, taistelupanssarivaunun suojavarustelu lämpökameraa vastaan (http://www.niistali.ru/pr).
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Kehitys lännessä
Viimeisin länsimaissa sarjatuotantoon otettu taistelupanssarivaunu on israelilainen Merkava Mk IV. Vaunu on pitkän kehitystyön tulos ja edustaa taistelupanssarivaunun järjestelmien yleistyviä kehityspiirteitä ja ominaisuuksia 2010-luvun alkupuolella. Vaunun
ominaisuuksia ovat muun muassa:
• 120 mm:n sileäputkinen parannetusta materiaalista valmistettu tykki, jossa on uusi
lämpösuojus ja uusi rekyylijärjestelmä. Parannukset mahdollistavat suuremman tulen tarkkuuden ja entistä tehokkaampien kineettisen energian ampumatarvikkeiden
käytön.
• Ampumatarvikevalikoima, joka käsittää nuoliammuksen lisäksi yhdistetyn ontelo- ja
monikäyttökranaatin, tykin putkesta ammuttavan ohjuksen (LAHAT) ja tehokkaan
ohjelmoitavan sirpalelaukauksen (APAM).
• C4I-järjestelmä.
• Hunter-killer ammunnanhallintajärjestelmä, tähtäinten primääristabilointi, johtajan ja ampujan viimeisimpään lämpökamerasensoritekniikkaan perustuvat pimeänäkölaitteet.
• Ballistiikkalaskin, laseretäisyysmittari, ennakkolaskin, Mk III:sta parannettu automaattinen maalin seurantajärjestelmä ja tähtäinkuvan taltiointijärjestelmä.
• Pääaseen lisäksi rinnakkaiskonekivääri (7,62 mm), tornin katolla oleva kauko-ohjattava konekivääri (7,62 mm) ja sisältä ammuttava 60 mm:n kranaatinheitin.
• Sähköiset sivu- ja korkeussuuntausjärjestelmät.
• Useampikerroksinen kokonaissuojaus, joka muodostuu pääaseen ampumatarvikkeiden varastoinnista palosuojattuihin ballistisiin suojakuoriin (sekä 10 valmiuslaukausta että 38 varastoitua), automaattisesta palontorjuntajärjestelmästä, parannetusta
modulaarisesta ballistisesta suojasta, häiveominaisuuksista sekä ohjusvaroittimen,
laservaroittimen ja suojasavunheittimet käsittävästä aktiivisesta suojajärjestelmästä.
Katon suojaa ja rungon miinasuojausta on parannettu, muun muassa tornissa on
suojan parantamiseksi vain johtajan luukku. Lisäksi vaunun perusrakenne on sellainen, että muita komponentteja on käytetty takaosassa olevan miehistötilan suojana.
• Ballistista suojaa täydennetään aktiivisella hardkill-suojajärjestelmällä.
• Suojelujärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu vaunun ylipainejärjestelmästä
suodattimineen ja miehistön henkilökohtaisista järjestelmistä. Samaan kokonaisuuteen on liitetty myös vaunun ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät.
• Moottoritehoa on lisätty 1500 hevosvoimaan (MTU 883). Täysautomaattinen vaihteisto (Renk RK 325) ja moottori ovat digitaalisesti ohjattuja. Mitoiltaan pienempi
moottori on mahdollistanut ballistisen suojan lisäämisen ja ajajan näkökentän parantamisen lisääntyneestä tehosta huolimatta. Erillisjousitettujen telapyörien iskunvaimennusta on parannettu ja pystytasojouston kokonaismittaa on lisätty 600 mm:
iin.
• Ajajalla on peruutuskamera. Vaunumiehistön tilannetietoisuutta on parannettu Vectopin TSS (Tank Sight System)-järjestelmällä, jossa neljällä kameralla pystytään tehokkaasti havainnoimaan vaunun lähialuetta valoisalla ja pimeällä.
• Kaikilla vaunumiehistön jäsenillä on monitorinäyttö. Johtaja, ampuja ja ajaja voivat
tähystyslaitteiden (kamerajärjestelmä mukaan lukien) kuvan lisäksi valita taistelunhallintaan tai navigointiin liittyvän näytön.
• Apuvoimalaite on lisätty sähköisten järjestelmien käyttämiseksi.
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Kuva 30.

Merkava Mk IV.

Kuva 31.

TSS (Tank Sight System) kamerajärjestelmä.

Pääaseen lisäksi taistelupanssarivaunuissa ja vastaavassa kevyessä kalustossa yleistyvät
kauko-ohjatut asejärjestelmät. Lisääntyvä henkilöstön suojan tarve edellyttää aikaisempien avoimien tornikonekiväärilavettien muuttamista vaunun sisältä ammuttaviksi.
Kauko-ohjattujen järjestelmien eräänä käyttömahdollisuutena on niiden liittäminen
varoitus- ja vastatoimenpidejärjestelmien osaksi yhtenä vaunun sensoriohjatuista torjuntajärjestelmistä.
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Kuva 32.

Kauko-ohjattu lähipuolustusase, 25 mm:n ohjelmoidulla sytyttimellä varustettuja sirpalekranaatteja ampuva XM 307 OCWS (Objective Crew Served Weapon) ajoneuvoasenteisena.

Yhteenveto
Taistelupanssarivaunut säilyvät palveluskäytössä vuoteen 2020 lähes nykyisessä muodossaan. Niiden elektroniikkaa ja eri osajärjestelmien keskinäistä integrointia kehitetään.
Tavoitteena on taistelunhallinnasta, ammunnanhallinnasta sekä omasuoja- ja omatunnistusjärjestelmistä muodostuva kokonaisuus, jolla pystytään johtamisen, maalien havaitsemisen ja asejärjestelmien käytön optimointiin.
Tehokas tulenkäyttö on mahdollista kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa liikkeestä
3500–4000 m:iin asti. Pääaseiden kaliiperi lännessä ei todennäköisesti kasva. ETC-aseet
otettaneen käyttöön konventionaalisten rinnalle vasta tarkastelukauden jälken 2020luvulla. Uusi aseteknologia, erityisesti EM-aseet otetaan laajaan käyttöön vasta vuoden
2030 jälkeen. Kineettisen energian ampumatarvikkeiden läpäisy kasvaa noin 1000 mm:
iin RHA. Uudet tuhovaikutukseltaan optimoidut sirpale- ja monikäyttökranaatit ja autonomiset pitkän kantaman ammukset otetaan käyttöön.
Venäläisen kaluston kehitys jatkuu aseiden ja ampumatarvikkeiden osalta vastaavalla
tavalla. Todennäköisesti uusi suurempi pääaseen kaliiperi ja tehokkaampi ampumatarvikevalikoima otetaan rajoitetussa määrin käyttöön 2010 jälkeen uusissa vaunutyypeissä.
Elektroniikassa, ammunnan hallinnassa ja pimeänäkölaiteteknologiassa kehitys on länsimaisen teknologian hyödyntämisen ansiosta nopeutumassa. Lännessä olevaa suorituskykytasoa ei kuitenkaan täysin saavutettane ennen 2010-luvun loppua.
Taistelukentän kuvan ja uhan muuttuessa ei kaikkia tehtäviä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyisen kaltaisilla taistelupanssarivaunuilla. Osa taistelupanssarivaunuista
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pyritään tulevaisuudessa korvaamaan vastaaviin tehtäviin tarkoitetuilla uuden tyyppisillä maa-ajoneuvolaveteilla. Niiden tyypillisinä piirteinä verrattuna nykyisiin taistelupanssarivaunuihin ovat painon väheneminen n. 25–30 tonniin, miehistön lukumäärän
väheneminen 2–3 henkeen, elektroniikan, erityisesti erilaisten sensorien lisääntyminen, maastonopeuden kasvu 70–90 km/h:iin, suojan parantuminen omasuojajärjestelmien kehittymisen ja ketteryyden parantuessa, asejärjestelmän monipuolistuminen
ja mahdollisesti sähkövoiman hyväksikäyttö niin asejärjestelmässä kuin voimalinjassa.
Ratkaisua tela- tai pyöräalustan käytöstä uudentyyppisissä laveteissa ei ole vielä tehty.
Raskaammissa ajoneuvoissa käytettäneen edeleen tela-alustaa pyöräratkaisun yleistyessä
kevyessä kalustossa. Uudet ajoneuvot eivät kuitenkaan tule kokonaan korvaamaan taistelupanssarivaunukalustoa.
Nykyisen kaluston konventionaalinen panssarisuoja ei merkittävästi kehity. Kokonaissuojaa kehitetään ’monikerroksiseksi’ järjestelmäksi, joka sisältää häivetekniikkaa, uhanvaroittimia ja sensoreita sekä passiivisia ja aktiivisia vastatoimenpidejärjestelmiä joilla
perinteisten panssarointiratkaisuiden lisäksi nostetaan ajoneuvon kokonaissuojaa.
Liikkuvuus ei uutta kevyttä kalustoa lukuun ottamatta merkittävästi kehity kaluston
suuren painon takia. Toimintavarmuutta ja kestävyyttä kehitetään komponentteja parantamalla.
Tilannetietoisuus lisääntyy kokonaistilannekuvaa ylläpitävän taistelunhallintajärjestelmän, omatunnuslaitteiden ja paranevan sensoritekniikan yleistyessä myös nykyisessä
kalustossa. Verkottuminen ja yhteistoimintakyky miehittämättömien ilma-alusten ja
maa-ajoneuvojen kanssa sisällytetään myös nykyisen taistelupanssarivaunukaluston vaatimuksiin.
Asejärjestelmien, sensorien, kommunikointijärjestelmien ja mukavuusjärjestelmien ylläpito kaikissa olosuhteissa aiheuttaa sähkövoiman tarpeen jatkuvan kasvun ja apuvoimakoneiden yleistymisen kaikissa kalustotyypeissä.
Moderneimman kaluston rinnalla säilyy edelleen vaatimattomamman taloudellisen kapasiteetin omaavissa maissa lähes nykyisenkaltaista osamodernisoinnein ajan tasalla pidettävää vanhaa taistelupanssarivaunukalustoa.

6.6

Ajoneuvojen autonomiset toiminnot

Miehittämättömistä ajoneuvoista ja niihin liittyvistä järjestelmistä kerrotaan tarkemmin STAE osa I kappaleessa 9. Tässä kappaleessa tarkastellaan autonomisten toimintojen asettamia vaatimuksia ajoneuvoalustalle ja ajoneuvojärjestelmille sekä autonomisten
toimintojen käyttöä miehitetyssä ajoneuvossa.
Miehittämättömät ajoneuvot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:
• autonomiset ajoneuvot
• puoliautonomiset ajoneuvot
• kauko-ohjattavat ajoneuvot.
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Autonomiset järjestelmät tarvitsevat toimiakseen joko tarkan ohjeen reitistä ja tehtävästä tai tekoälyn, joka pystyy tekemään itsenäisesti päätöksiä esimerkiksi kohdattavien
esteiden kiertämiseksi. Kauko-ohjattavat ajoneuvot tarvitsevat puolestaan riittävän nopean ja varmatoimisen langattoman tiedonsiirtojärjestelmän, jotta komennot etähallintapisteestä ajoneuvoon ja havainnointidata ajoneuvosta etähallintapisteeseen välittyisivät
mahdollisimman reaaliaikaisesti ja laadukkaana. Monessa tapauksessa toimivin ratkaisu
on puoliautonominen toteutus, joka on kompromissi autonomian ja kauko-ohjauksen
välillä. Puoliautonominen toiminta tarkoittaa esimerkiksi että ajoneuvo pystyy toimimaan autonomisesti, jos tiedonsiirrossa on häiriöitä, tai kauko-ohjauksella, jos ajoneuvon tekoälyn käyttö hidastaa ajoneuvon toimintaa joissakin monimutkaisessa ajotilanteessa.
Ajoneuvon miehittämätön käyttö edellyttää:
• sähköisesti ohjattavia ajonhallintalaitteita (veto, jarrut ja ohjaus)
• sensorijärjestelmää, jolla voidaan määritellä ajoneuvon ajotila, ajoneuvon toimintaympäristö ja sijainti
• tiedonsiirtojärjestelmää, jolla ajoneuvoon saadaan kaksisuuntainen yhteys.

6.6.1

Autonomisten toimintojen järjestelmävaatimukset

Täyssähköinen ajoneuvo on teknisesti soveltuvin alusta miehittämättömään käyttöön.
Siinä on valmiina sähköisesti ohjattavat ajonhallintalaitteet kuten:
• sähkömekaaninen voimansiirto
• sähkötoimiset jarrut (vuonna 2020 todennäköisesti sähkömekaaniset)
• sähkötoiminen ohjaus.
Myös hydraulisilla toimilaitteilla on mahdollista toteuttaa sähköisesti hallittava ajoneuvo, mutta vuoden 2020 jälkeen se todennäköisesti ei ole enää järkevä vaihtoehto.
Muita autonomisten toimintojen toteuttamiseen tarvittavia teknologia-alueita ovat:
• sensorijärjestelmät: erityyppiset tutka-, laser-, kamera-, infrapuna-, ultraäänijärjestelmät sekä sensorifuusiojärjestelmä, joka yhdistää eri sensoreiden tiedot
• tiedonsiirtojärjestelmät: ajoneuvojen välinen suora tiedonsiirto, maanpäälliset verkot, satelliitit
• älykäs käyttöympäristö: älykäs tieverkko, taistelukentänhallintajärjestelmä.
Täyssähköisessä ajoneuvossa on käytännössä aina myös kehittynyt tietokonepohjainen
ajonhallintajärjestelmä, joka huolehtii ajoneuvojärjestelmien loogisesta toiminnasta.
Lisäksi täyssähköisessä ajoneuvossa on ajonhallintajärjestelmän tarvitsemat ajotilaa havainnoivat sensorijärjestelmät. Tietokonepohjaiseen ajonhallintajärjestelmään voidaan
lisätä suhteellisen helposti erilaisia autonomisia toimintoja. Jos ajoneuvossa on tarpeelliset ympäristönhavainnointijärjestelmät valmiina ja riittävän laskentatehon omaavat prosessorit hallintajärjestelmässä, on autonomisten toimintojen lisääminen parhaimmillaan
pelkästään ohjelmistokehitystä. Täyssähköisessä ajoneuvossa kuljettajan käyttöliittymä
on kokonaisuudessaan sähköisesti yhteydessä ajoneuvon järjestelmiin. Näin ollen käyttöliittymän siirtäminen ajoneuvon ulkopuolelle etäkäyttöpisteeksi ei ole enää teknisesti
iso askel.
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6.6.2

Miehitetyn ajoneuvon autonomiset toiminnot

Kahtiajako miehitettyihin ja miehittämättömiin ajoneuvoihin ei tulevaisuuden ajoneuvoissa ole enää yhtä selvää kuin tähän asti. Tulevaisuudessa ajoneuvon hallinta perustuu
yhä enemmän tietokoneisiin, sähköisiin toimilaitteisiin ja sensorijärjestelmiin. Prosessoritehon kasvu sekä älykkäiden liikenne- ja taistelunhallintajärjestelmien kehittyminen
tulevat lisäämään merkittävästi mahdollisuuksia autonomisille toiminnoille. Sen vuoksi
myös miehitettyihin ajoneuvoihin tulee autonomisia toimintoja.
Toistaiseksi ajoneuvoissa on nähty ainoastaan hyvin yksinkertaisia autonomisia toimintoja, jotka on lähinnä tarkoitettu lisäämään turvallisuutta. Esimerkkinä siviiliajoneuvoissa on adaptiivinen tasanopeussäädin, joka sovittaa automaattisesti ajoneuvon nopeuden
edellä havaitsemansa ajoneuvon nopeuteen. Autonomisten toimintojen tarvitsemia ympäristönhavainnointijärjestelmiä on yhä enemmän saatavilla uusimpiin ajoneuvoihin.
Lähivuosina niitä tulee näillä näkymin lukuisa joukko lisää. Toistaiseksi näillä järjestelmillä on pyritty lähinnä vähentämään kuljettajan kuormitusta ja toisaalta lisäämään
kuljettajan mahdollisuuksia saada tietoa ajotilasta ja ympäristöstä. Alla olevassa kuvassa
on kuljettajaa avustavia järjestelmiä ja niihin liittyviä ympäristönhavainnointiteknologioita, joita on odotettavissa siviiliajoneuvoihin seuraavien noin 10 vuoden aikana. Järjestelmille löytyy todennäköisesti käyttöä myös tulevaisuuden sotilasajoneuvoissa joko
sellaisenaan tai käyttötarkoitukseen erityisesti sovitettuna.

Kuva 33.

Ajajaa avustavia järjestelmiä siviiliajoneuvossa ja niiden kehitysaikatauluarvio.
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’X-by-Wire’ -teknologioiden myötä voidaan ajoneuvoihin helposti lisätä toimintoja,
jotka voivat puuttua myös suoraan ajoneuvon hallintaan joissakin erikoistilanteissa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kuljettajan toimet johtaisivat vääjäämättä törmäykseen, voi
ajoneuvo suorittaa jarrutuksen tai väistön autonomisesti. Miehitetyssä täyssähköisessä
sotilasajoneuvossa voisi autonomisena toimintona olla tukikohtaan paluu tai suojaan
meno tilanteessa, jossa ajoneuvon miehistö on menettänyt syystä tai toisesta toimintakykynsä.
Siviiliajoneuvoja varten on suunnitelmia ja projekteja, joissa muun muassa älykäs-tiejärjestelmä voi ottaa ajoneuvon hallintaan, jolloin ajoneuvo on tieoperaattorin etäohjauksessa. Sotilasajoneuvoille mahdollinen vastaavaa teknologiaa hyödyntävä järjestelmä on
digitalisoitu taistelunhallintajärjestelmä, jossa etäoperaattori voi ottaa ajoneuvon joiltakin osin (esimerkiksi asejärjestelmä) tai kokonaan hallintaansa, tai käyttää pelkästään
ajoneuvon sensorijärjestelmiä taistelukentän tilannekuvan seuraamiseen.
Miehitetyn ajoneuvon autonomiset toiminnot voidaan jakaa kolmeen luokkaan:
• operaattoria (esimerkiksi ajaja) avustavat toiminnot (ajonhallintajärjestelmät, ympäristönhavainnointijärjestelmät)
• turvallisuutta lisäävät toiminnot (varoitusjärjestelmät, kuljettajan vireystilaa tarkkailevat järjestelmät, hätäjärjestelmät)
• autopilot (ajoneuvo kulkee itsenäisesti pitkin annettua reittiä tai valitsee reitin kohteeseen itsenäisesti).

Ajoneuvon etäkäyttö
Sähköisellä vetovoimansiirrolla sekä ”Steer-by-Wire”, toteutettuna erillisillä pyöräkohtaisilla toimilaitteilla, järjestelmällä varustettu ajoneuvo tarjoaa uusia mahdollisuuksia
ohjata ja hallita ajoneuvoa myös kauko-ohjattuna. Tällöin tarvitaan ajoneuvon ulkopuolinen käyttöliittymä sekä linkki ajoneuvon ja etäkäyttöpisteen välille. Ulkopuolinen
käyttöliittymä voi olla esimerkiksi taistelunhallintakeskuksessa. Seuraavassa kuvassa on
esimerkki sotilasajoneuvon mahdollisesta käyttöliittymästä, joka voisi olla myös etäkäyttöliittymä.
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Kuva 34.

Sähköinen ajajan käyttöliittymä.

Ulkopuolinen käyttöliittymä voi olla myös kannettava, josta esimerkki seuraavassa kuvassa.

Kuva 35.

6.7

Kannettava etäkäyttöliittymä.

Avainteknologiat

Panssariajoneuvon avainteknologia-alueiden kehittämisen tarkoituksena on ajoneuvon
liikkuvuuden-, suorituskyvyn, käytettävyyden sekä taistelukelpoisuuden parantaminen.
Maastoliikkuvuuden parantaminen on suoraan verrannollinen ajoneuvon alustajärjestelmän ominaisuuksiin. Jousitusjärjestelmän kehittäminen passiivisesta järjestelmästä
puoli- tai täysaktiiviseen järjestelmään parantaa maastoliikkuvuutta sekä suorituskykyä
merkittävästi.
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Varsinkin pyöräajoneuvoissa liikkuvuuteen ja suorituskykyyn voidaan vaikuttaa myös
eri ohjausjärjestelmäkonsepteilla. Ohjaustilat, kuten normaali Ackerman tai rapuohjaustila, voidaan toteuttaa pyöräasemakohtaisilla, joko hydraulisilla tai sähkötoimisilla
ohjaustoimilaitteilla. ”Pivot” sekä ”Skid” ohjaustilat vaativat puolestaan pyöräasemakohtaisen vetovoimanhallintajärjestelmän. Edellä mainittujen ohjaustilojen kombinaatiot
ovat myös mahdollisia. Ohjaustilojen lisääntyminen parantaa ajoneuvon liikkuvuutta
erityisesti vaikeassa maastossa sekä asutuskeskuksissa. Oheisessa kuvassa on esitetty eri
ohjaustilat.

Kuva 36.

Ohjaustilat.

’Steer-by-Wire’ -järjestelmäkonseptissa ohjauslaiteen ja toimilaitteiden välillä ei ole mekaanista yhteyttä. Tämä mahdollistaa ajoneuvon käytön autonomisena tai kauko-ohjattavana.
Sähkötoimisten järjestelmien ja laitteistojen kuten asejärjestelmän sähkökäytöt, taistelunhallintajärjestelmä, mukavuusjärjestelmät sekä lähitulevaisuudessa ’X-by-Wire’ -järjestelmät tulevat edelleen nostamaan ajoneuvon sähkötehon tarvetta voimakkaasti. Uudet modulaariset ajoneuvolavetit voivat toimia myös järjestelmäajoneuvojen alustoina.
Ajoneuvolavetin sähköntuottoyksikköä voidaan käyttää tarvittaessa asennetun järjestelmän tehonsyöttöön. Eräänä vaihtoehtona tällä hetkellä käytössä olevalle dieselaggregaatille on SOFC- tai PEMFC-APU-järjestelmä.
Polttoainelogistiset vaatimukset tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa myös ajoneuvojen
polttoaineenkulutukseen. Kulutuksen pienentäminen ja tämän myötä toimintamatkan
pidentäminen on mahdollista energian tuottamisen, varastoinnin sekä siirron kokonaishyötysuhdetta nostamalla. Jos ajoneuvo on varustettu sähköisellä ajovoimansiirrolla, on
ajomoottoreita mahdollisuus käyttää jarruna. Jarruenergia voidaan tarvittaessa varastoida ajoneuvon energiavarastoihin. Jos energiavarastot ovat täynnä, käytetään jarruvastuksia, sähkötoimisia mekaanisia levyjarruja (EMB) tai molempia. Jarrujärjestelmän
regenerointiominaisuus nostaa myös kokonaishyötysuhdetta.
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Vaatimus tiedusteluajoneuvojen äänettömästä toiminnasta (Silent Drive) on tulossa äänettömän valvonnan (Silent Watch) rinnalle. Toiminto edellyttää sähköistä voimansiirtoa ja sarjahybridirakennetta sekä asettaa lisävaatimuksia sähköenergian varastoinnille.
Edellä on lyhyesti kuvattu liikkuvuuden, suorituskyvyn ja käytettävyyden kannalta
oleellisia seikkoja. Niistä johtuen varsinkin pyöräpanssariajoneuvojen avainteknologioiden tutkimus- ja kehitystoiminta painottuu sähkökäyttöjen tutkimukseen. Jotta ajoneuvon järjestelmät toimisivat optimaalisesti, on kehitettävä myös ajoneuvon järjestelmiä
ohjaavia hallintajärjestelmiä.
Tutkittavia ja kehitettäviä teknologia-alueita ovat muun muassa:
Energian muuntaminen ja varastointi ajoneuvossa
• polttomoottori-generaattoriyhdistelmä
• polttokennolaitteisto, polttoaineen reformointi ajoneuvossa
• energiatasapainon hallinta
• energiavarastot; akut, superkondensaattorit
• lämpöenergian hallinta ja lämpökuva.
Ajonhallintajärjestelmä
• ajovoimansiirto ja vetovoiman hallinta; integroitu pyöräasema
• ohjausjärjestelmä; sähköiset ohjaustoimilaitteet, ohjaustilat, Steer by Wire
• jousitusjärjestelmä; puoli- ja täysaktiiviset järjestelmät
• jarrutusjärjestelmä; jarruenergian regenerointi, EMB (Electro Mechanical Brake),
Brake by Wire.
Ajoneuvon hallintajärjestelmä
• järjestelmäkokonaisuuden hallinta
• autonominen tai kauko-ohjattu toiminta
• ajajan ja johtajan adaptiivinen käyttöliittymä
• ajoneuvon tietoverkko
• liittyminen taktiseen tietoverkkoon.
Seurattavia teknologia-alueita:
• sähköisten asejärjestelmien kehitys (EM-Railgun, ETC – ETI)
• sähköisten pulssiaseiden kehitys (HPM, RFW, DEW)
• sähköisten omasuojajärjestelmien kehitys.
Sähköisten asejärjestelmien kehitys on lähtenyt uudelleen käyntiin lähinnä tehopulssilähteiden sekä tehoelektroniikan kehittymisen myötä. Sähköisten asejärjestelmien EM,
ETC sekä suojajärjestelmien tehon ja energian tarve on kuitenkin erittäin suuri verrattuna ajoneuvon normaaliin sähkönkulutukseen. Järjestelmä vaatii tehokkaan ja nopeasti
latautuvan pulssilähteen, koska tulinopeuden tulee olla samaa luokkaa kuin perinteisillä
asejärjestelmillä.

6.7.1

Alusta

Tässä osuudessa tarkastellaan pyöräajoneuvojen alustarakenteiden sekä tela-ajoneuvojen
kannatinlaitteiden tulevaisuudennäkymiä. Alustarakenteet eivät sotilasajoneuvoissa ole
primäärijärjestelmä vaan lavetin apujärjestelmä, jolla varsinaiset primäärijärjestelmät kuSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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ten asejärjestelmä tai miehistö pyritään siirtämään haluttuun paikkaan tarvittaessa mahdollisimman nopeasti ja hyvässä toimintavalmiudessa. Toisaalta alustarakenteet pyrkivät
luomaan mahdollisimman hyvän toimintaympäristön primäärijärjestelmille paikallaan
ollessa. Erityisesti maastossa ajettaessa alustarakenteet pyrkivät eristämään korirakenteen
ja siinä olevat primäärijärjestelmät ajotilanteessa syntyvistä herätteistä (iskut, heilahdukset, kallistelut) mahdollisimman tehokkaasti, samalla mahdollistaen nopean etenemisen.
Alustarakenteiden kehityksellä pyritään pääsemään tähän tavoitteeseen ja toisaalta näiden tavoitteiden tärkeydestä johtuen, alustarakenteiden voidaan katsoa kuuluvan avainteknologioihin ajoneuvojen tekniikasta puhuttaessa.
Kuvaavaa tulevaisuuden alustarakenteille tulee olemaan aktiivisesti tai puoliaktiivisesti
muuttuvat ominaisuudet ja säädettävyys. Nykyjärjestelmistä poiketen alustan viritys ei
tule enää olemaan kompromissi ristiriitaisten vaatimusten välillä. Sen sijaan ominaisuudet voidaan säätää tai ne säätyvät automaattisesti vallitsevia olosuhteita vastaavaksi.
Säädettävien järjestelmien edellytyksenä on anturoinnin selvä lisääntyminen. Erilaisten
kiihtyvyys-, liike- ja muiden vastaavien antureiden avulla ajoneuvon liiketilaa tarkkaillaan jatkuvasti ja tämän tiedon pohjalta jousitus-, vaimennus- ja ohjausominaisuuksia
säädetään olosuhteita ja käyttötilannetta vastaavaksi.
Tärkeimmät säädettävät ominaisuudet ovat vaimennus ja jousituksen jäykkyys sekä sen
nolla-asema, eli käytännössä ajoneuvon maavara. Vaimennuksen säädön avulla alustan
ominaisuudet voidaan sovittaa esimerkiksi nopeaan maantieajoon, hitaaseen tai nopeaan
maastoajoon sekä tilanteisiin, joissa asejärjestelmän käytölle halutaan mahdollisimman
vakaa alusta. Perinteisissä hydraulisissa vaimentimissa vaimennusenergia muuttuu lämmöksi. Vaimenninelementeissä lämmöksi muuttuva energia on varsinkin epätasaisella
alustalla suurella nopeudella ajettaessa melkoinen. Tämä aiheuttaa jäähdytysongelmia
ja toisaalta vaimentimissa kuluva energia on poissa ajoneuvoa eteenpäin kuljettavasta
energiasta. Tämän tietyissä tilanteissa ”turhan” energian hukkaamista voidaan pienentää
vaimennusta pienentämällä. Toisaalta tulevaisuudessa vaimentimien liike-energia voidaan lämmön sijasta muuttaa sähköenergiaksi ja syöttää se sähkö- tai hybridiajoneuvon
kyseessä ollessa takaisin esimerkiksi akustolle. Tällaisia energiaa talteenottavia sähköisiä
vaimentimia kehitellään jo tällä hetkellä.
Jousielementeissä tärkeimpinä ominaisuuksina ovat muuttuva ja progressiivinen joustokuvaaja ja jousielementin pituuden tai nolla-aseman säätäminen. Muuttuvaa joustokuvaajaa eli jousen jäykkyyttä käytetään samaan tapaan muuttuvan vaimennuksen kanssa
jousitusominaisuuksien virittämiseksi käyttötilanteen mukaan. Progressiivinen joustokuvaaja yhdessä optimoidun jousitusgeometrian kanssa mahdollistaa pitkät joustomatkat pyörille ja sitä kautta hyvät maastoajo- ja liikkuvuusominaisuudet.
Ajoneuvon korkeudensäätöjärjestelmä hyödyntää jousielementin pituuden tai nollaaseman säätöä maavaran muuttamiseksi ajotilanteen mukaan. Säätö voidaan suorittaa
kullekin pyöräasemalle erikseen, jolloin normaalin tasonsäädön lisäksi ajoneuvoa voidaan kallistella pitkittäis- ja poikittaisakselin ympäri mielivaltaisesti. Tätä ominaisuutta
voidaan hyödyntää muun muassa asejärjestelmän käytön yhteydessä ylä- ja alakorotuskulman kasvattamiseksi kaltevalta pinnalta ammuttaessa. Kun jousielementin pituutta
voidaan muuttaa hyvin nopeasti ajon aikana puhutaan ns. aktiivijousituksesta. Tulevaisuudessa tällaisen järjestelmän käyttö yhdistettynä aktiiviseen vaimennuksen ja jousikuSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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vaajan säätöön on periaatteessa mahdollista myös sotilasajoneuvoissa. Järjestelmä vaatii
kuitenkin melkoisen energiantuoton erityisesti maastoajossa, jolloin tällaisen järjestelmän käytännön sovelluksia voitaneen pitää melko epätodennäköisinä.

Pyöräalustat
Pyörätuennan osalta kehityskohteina tulevaisuudessa säilyvät edelleen jousittamattoman
massan pienentäminen uusien materiaalien avulla ja jousitusgeometrian suunnitteleminen siten, että pyörä ja jousielementit tarvitsevat mahdollisimman vähän tilaa ajoneuvon
korirakenteesta joustoliikkeen ja kääntymisen aikana. Jousittamattoman massan pienentämiselle ja jousitusgeometrian suunnittelulle asettaa uusia haasteita sähkömoottoreiden
käyttö pyörän navoissa.
Ohjausjärjestelmissä tultaneen siirtymään ainakin osittain mekaanisista vivustoista sähköisiin tai hydraulisiin toimilaitteisiin. Siviilisovelluksissa ollaan siirtymässä ns. ’Steerby-Wire’ -järjestelmiin, joissa ei enää ole mekaanista yhteyttä ohjauspyörän ja kääntyvien pyörien välillä. Sama trendi tulee olemaan myös sotilasajoneuvoissa. Jotta kääntyvien
pyörien tarvitsemaa tilaa voitaisiin pienentää, pitää pyörien kääntökulmaa rajoittaa.
Samalla ajoneuvon kääntyvyys pitää kuitenkin säilyttää tai jopa parantaa sitä, jolloin
tullaan siirtymään kääntyviin takapyöriin tai laajemmin jokapyöräohjaukseen. Jokapyöräohjauksen avulla ajoneuvon ketteryyttä ja toisaalta stabiiliutta suurissa nopeuksissa
voidaan parantaa. Ajoneuvon kääntyvyyttä voidaan parantaa myös jarruohjauksella, jossa sisäkaarteen puoleisia pyöriä jarrutetaan. Lisäksi erityisesti sähköajoneuvoissa voidaan
hyödyntää voimansiirtoa kääntyvyyden parantamiseksi siten, että vetovoimaa tai jopa
pyörimissuuntaa vaihdellaan ajoneuvon eri puolien välillä. Jokapyöräohjaus ja voimansiirron hyödyntäminen ovat jarruohjausta parempia menetelmiä hitaassa maastoajossa
huonoissa maasto-olosuhteissa, koska niissä ei tarvitse rajoittaa minkään pyörän vetovoimaa.

Tela-alustat
Perinteisen sauvajousiin ja iskunvaimentimiin perustuvan kannatinlaitteistokonstruktion tilalle on jo olemassa vaihtoehtoisia telalavetin suorituskykyä parantavia ratkaisuja.
Palveluskäytössä Japanissa olevassa Type 90 -taistelupanssarivaunussa on hybridikannatinlaitteisto, jossa on sauvajouset kahdessa keskimmäisessä telapyöräparissa ja hydropneumaattiset joustoelementit kahdessa etummaisessa ja takimmaisessa telapyöräparissa. Ratkaisu mahdollistaa vaunun etu- tai takapään noston tai laskun, jolloin muun
muassa tuliaseman valinta helpottuu asejärjestelmän ylä- ja alakoron saadessa uusia
ulottuvuuksia. Ranskalaisessa Leclerc-taistelupanssarivaunussa on jokaisella telapyörällä
oma rungon ulkopuolinen hydropneumaattinen joustoelementtinsä.
Uutta teknologiaa edustavat aktiiviset tai puoliaktiiviset sensoriohjatut elektromekaaniset joustoelementit, jotka ovat parhaillaan kokeiluasteella 20 tonnin painoluokan
tela-ajoneuvoihin. Yhdistettynä sensoriohjatun tai kaukokäyttöisen telankiristyslaitteen
kanssa konstruktio mahdollistaa myös tela-alustan automaattisen säätymisen tai säädön
maaston ja käytettävän nopeuden vaatimuksien mukaisesti. Konstruktio on vaihdettavissa suoraan nykyisten iskunvaimenninyhdistelmien tilalle.
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Kuva 37.

Elektromekaanisen joustoelementin halkileikkaus.

Kannatinlaitteistolla, jossa jokaisella telapyörällä on oma joustoelementtinsä on etuja
perinteiseen rakenteeseen verrattuna. Tällaisia ovat muun muassa maastoajonopeuden
kasvaminen, vaunumiehistön ja kuljetettavien mukavuuden lisääntyminen, kannatinlaitteistosta runkoon välittyvien värähtelyjen väheneminen ja vierintävastuksen sekä
telapaineen pieneneminen. Hyvin maaston muotoihin vastaava ja niiden vaikutusta
tasoittava kannatinlaitteisto parantaa myös asejärjestelmän tarkkuutta liikkeestä ammuttaessa. Ajonopeuden lisääntyminen mahdollistaa suuremman operatiivisen tempon,
mutta toisaalta se lisää samalla telakoneiston ja koko kannatinlaitteiston kulumista.
Eristämällä telakoneisto vaunun rungosta voidaan parantaa tela-ajoneuvon suorituskykyä, vähentää kustannuksia, melua sekä miehistöön ja elektronisiin komponentteihin
kohdistuvaa värähtelyä. Telakoneiston eristäminen voidaan toteuttaa joko eristämällä
jokaisen telapyörän hydropneumaattiset tai elektromekaaniset joustoelementit vaunun
rungosta värähtelyä vaimentavalla materiaalilla tai kiinnittämällä telakoneisto erilliseen apurunkoon, joka on eristetty vaunun varsinaisesta panssarikorista. Jälkimmäinen
konstruktio tarjoaa lisämahdollisuuksia muun muassa miinasuojauksen parantamiseen.
Kumitelan käyttö on tällä hetkellä mahdollista alle 20 tonnin painoluokassa. Se on
kevyt, esimerkiksi n. 15 tonnin painoluokassa jopa 550 kiloa kevyempi kuin vastaava
perinteinen tela. Kumitela on hiljainen ja sen pienempi vierintävastus vähentää polttoaineen kulutusta. Kumitela kuluu perinteistä telaa vähemmän, joten sen LCC-kustannukset (elinjaksokustannukset) ovat pienemmät. Telapainetta saadaan kumitelan käytöllä pienennettyä. Ongelmallista kumitelan käytössä sen sijaan on rikkoutuneen telan
korjaaminen kenttäolosuhteissa, varatelojen kuljetus ja säilytys sekä kumitelan kunnon
arviointi.
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6.7.2

Energian muuntimet

Energian muuntimilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laitteita ja järjestelmiä, joilla muutetaan ajoneuvossa oleva kemiallinen polttoaine-energia johonkin toiseen energiamuotoon, kuten liike- tai sähköenergiaksi.

Moottorit
Perinteisesti autojen voimalähteenä on käytetty mäntämoottoria joko kipinäsytytteisenä
(Ottomoottori) tai puristussytytteisenä (Dieselmoottori). Moottoreiden kehitys jatkuu
päämääränä entistä suuremmat ominaistehot, parempi taloudellisuus ja hallittavuus.
Moottorikehityksen eteenpäin ajavana voimana ovat kaupallisen autoteollisuuden ja
kuljetustoiminnan tarpeet sekä yhteiskunnan tiukentuvat ympäristö- ja taloudellisuusvaatimukset. Mäntämoottorien asemaa eivät uudet moottorikeksinnöt ole kyenneet
horjuttamaan niiden jatkuvan kehityksen valtavien valmistusvolyymien vuoksi. Dieselmoottorien voidaan arvioida olevan hyöty- ja sotilasajoneuvojen päävoimanlähteenä
tarkastelujakson aikana ja vielä sen jälkeenkin.
Ottomoottoreita ei nykyisin yleensä käytetä raskaassa kalustossa. Niiden kehityksessä
tapahtui voimakas hyppäys pakokaasupäästöjä koskevien määräysten käyttöönoton yhteydessä 1980-luvun lopulla. Moottorit ovat elektronisesti ohjatulla polttoaineen syötöllä ja sytytyksellä varustettuja. Käytännössä länsimaissa siviiliajoneuvojen päästövaatimukset edellyttävät bensiinimoottoreissa aina katalysaattorilla toteutettua pakokaasujen
jälkikäsittelyä.
Dieselmoottoreiden kohdalla kehitys kulkee kohti korkeampia ruiskutuspaineita. Samalla siirrytään käyttämään yhteispaineruiskutusta tai sähköisesti ohjattuja yksikkösuuttimia. Näiden avulla kyetään paremmin hallitsemaan palamisprosessia. Dieseleiden
osalta päästömääräykset tiukkenevat vielä merkittävästi. Ongelmana on typen oksidien
ja partikkeleiden ns. keinuvaikutus, eli kun toista pyritään pienentämään, toinen pyrkii
kasvamaan. Käytännössä tiukentuneet määräykset edellyttävät pakokaasujen jälkikäsittelyä, joka toteutetaan katalysaattoreiden avulla. Typenoksidien määrän pienentämiseen
käytetään urean lisäystä ennen katalysaattoria. Partikkelien määrän vähentämiseen käytetään hapetuskatalysaattoria, joka ei edellytä regenerointia.
Osa nykyisistä ja tulevista moottoriteknologioista vaatii polttoaineelta erityisiä ominaisuuksia kuten esimerkiksi rikittömyyttä tai määrättyä oktaani- ja setaanitasoa. Sotilaspolttoaineiden, kuten F34:n laatutaso tulee luultavasti jatkossakin olemaan niin heikko,
että päästöjä alentavien teknologioiden käyttöönotto ei kaikilta osin ole mahdollista
sotilasajoneuvoissa. Sotilaspolttoaineiden heikko laatu vaikuttaa myös heikentävästi
moottoreista saatavaan tehoon.
Sähköisen polttoaineensyötön lisäksi ollaan polttomoottoreihin ja niihin tyypillisesti
liittyviin oheisjärjestelmiin kehittelemässä myös muita sähköisiä toimintoja, jotka parantavat polttomoottorin ominaisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Tällaisia toimintoja
ovat muun muassa:
• sähkötoiminen venttiilikoneisto
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• käynnistingeneraattoriyhdistelmät
• sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä
• sähkötoimiset apulaitteet kuten ohjaustehostin ja ilmastointi.
Osa edellä mainituista teknologioista, esimerkiksi sähkötoiminen ohjaustehostin, on jo
käytössä sarjatuotantoautoissa.
Polttomoottorin ominaisuuksiin eniten vaikuttava teknologia tulee toteutuessaan olemaan sähkötoiminen venttiilikoneisto, joka vie polttomoottorin parametrien säädettävyyden kokonaan uudelle tasolle. Venttiiliajoitusten reaaliaikainen säätö laajentaa muun
muassa moottorin teho- ja vääntöominaisuuksia merkittävästi sekä parantaa moottorin hyötysuhdetta. Sähkötoimisen venttiilikoneiston myötä päästään eroon jakopäästä,
mikä puolestaan parantaa moottorin tehopaino- ja tehotilavuussuhdetta sekä oletettavasti jossakin määrin myös moottorin hyötysuhdetta ja herkkyyttä, kun liikuteltavaa
massaa on vähemmän.
Muut mainitut uudet teknologiat parantavat polttomoottorin ominaisuuksia lähinnä
vähentämällä joko itse moottorin käyttöastetta kuten käynnistingeneraattoriyhdistelmä
(Stop&Go) tai kohdentamalla oheisjärjestelmien käyttöastetta paremmin tarvetta vastaavaksi. Esimerkiksi jäähdytysjärjestelmän pumppua käytetään sähkökäytöllä jäähdytystarvetta vastaavalla teholla eikä moottorin pyörimisnopeutta vastaavalla teholla kuten
perinteisesti. Vastaavasti sähkökäyttöistä ohjaustehostinta käytetään ainoastaan kun pyöriä käännetään, eikä jatkuvasti, kuten perinteisessä hydraulitehosteisessa, jossa pumppu
pyörii koko ajan, käännettiin pyöriä tai ei. Näillä uusilla sähköisillä toiminnoilla eriytetään moottorin ja sen oheisjärjestelmien väliset mekanismit, jolloin moottorin ominaisuudet voidaan optimoida paremmin sen päätehtävää varten eli ajovoimantuottoon tai
tulevaisuudessa sähköenergian tuottoon generaattorikäytössä.
Hybridiajoneuvokäytössä polttomoottorilta vaadittavat ominaisuuden ovat joiltakin
osin erilaiset kuin perinteisessä ajoneuvokäytössä, etenkin jos puhutaan hybridistä, jossa polttomoottorilla käytetään pelkästään generaattoria. Perinteisessä käyttötarkoituksessaan polttomoottorilta vaaditaan hyviä vääntöominaisuuksia alakierroksilla. Hyvien
vääntöominaisuuksien saavuttaminen alhaisilla pyörimisnopeuksilla tarkoittaa käytännössä, että moottorin iskutilavuus joudutaan ylimitoittamaan suhteessa ajoneuvon
todellisuudessa tarvitsemaan tehoon, jolloin moottorista tulee siltä osin tarpeettoman
kookas. Generaattorikäytössä merkitsevämpi ominaisuus on moottorista ulos saatava
teho, jota saadaan helpoimmin lisäämällä moottorin pyörimisnopeutta. Näin ollen
generaattorikäytössä voidaan käyttää nopeakäyntisempiä ja samalla pienikokoisempia
moottoreita saman tehon saavuttamiseksi kuin perinteisessä ajoneuvossa. Esimerkkinä
vertailu alla olevassa taulukossa, MTU:n uusi hybridikäyttöön kehitetty MT890 sarjan
moottori ja MTU:n perinteinen kuorma-autokäyttöön kehitetty 199 sarjan moottori.
Ominaisteho ja tehotiheys ovat yli kaksinkertaiset MT890:ssa verrattuna suunnilleen
saman tehoiseen 199:ään. Toisaalta MT890:ssä pyörimisnopeus on myös lähes kaksinkertainen 199:ään verrattuna.
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Taulukko 1. Hybridikäyttöön kehitetyn MT890-sarjan ja perinteiseen autokäyttöön kehitetyn 199-sarjan moottorien vertailu.
Teho [kW]
MTU – MT890 6V

550kW / 4250rpm
750hv / 4250rpm

MTU – 199 8V
militarized
DC truck engine

600kW / 2300rpm
816hv / 2300rpm

Paino
[kg]
520kg

3

Tilavuus [m ]
3

0,43m
(Mukana ahtimet
ja ilmanotto)
3
1225kg 1,1m
(Mukana ahtimet
ja ilmanotto)

Ominaisteho
[kg / kW]
0,94

Tehotiheys
3
[kW / m ]
1280

2,0

545

Polttomoottorin heikkoutena kaikista parannuksista huolimatta tulee olemaan huono
kokonaishyötysuhde. Myös päästörajojen kiristyminen johtaa polttomoottoritekniikan
lisääntyvään monimutkaistumiseen, joka lisää polttomoottoreiden hintaa. Polttomoottorit ovat vielä 2020 hallitseva energianmuunnin liikkuvassa kalustossa, mutta polttokennojen jatkuvasti käynnissä oleva kehitystyö saattaa johtaa siihen, että uusien sotilasajoneuvojen suunnittelussa polttokennoteknologia tulisi ottaa huomioon.

Polttokennot
Polttokenno on laite, jossa vedystä ja hapesta syntyy kemiallisten reaktioiden seurauksena sähköä, lämpöä ja vettä. Jos polttoaineena käytettävä vety tuotetaan reformoimalla
jotain hiilivety- tai alkoholiyhdistettä, syntyy veden lisäksi aina myös hiilidioksidia. Yleisimpiä reformoitavaksi soveltuvia polttoaineita ovat muun muassa maakaasu, bensiini,
diesel, metanoli ja etanoli.
Reformerin sisältävä polttokennojärjestelmä vastaa toiminnallisuudeltaan lähinnä generaattoria jonka sähköntuotanto perustuu kuitenkin vastaaviin sähkökemiallisiin reaktioihin kuin akuissa. Sähköntuotannossa polttokennojärjestelmän hyötysuhde on
huomattavasti parempi kuin polttomoottoringeneraattorijärjestelmän. Alla olevassa
kuvassa on vertailtu polttomoottoreiden hyötysuhteita polttokennojärjestelmän ja pelkän polttokennon hyötysuhteisiin. Kuvan lähteessä ei kerrota onko polttomoottoreiden
hyötysuhteissa otettu huomioon myös generaattorin hyötysuhde, mutta oli tai ei, on ero
polttokennojärjestelmään (kuvassa polttokennomoottori) joka tapauksessa selvä. Etenkin osakuormalla polttokennoteknologian ylivoimaisuus hyötysuhteen osalta korostuu.

Kuva 38.

Hyötysuhdevertailu polttokennoteknologia vs. polttomoottoriteknologia.
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Yleisesti tunnettuja polttokennotyyppejä on kaiken kaikkiaan viisi. Tyypit on nimetty
pääsääntöisesti käytettävän elektrolyytin mukaan. Poikkeuksen tekee DMFC – Di-rect
Methanol Fuel Cell joka on varsinaisesti PEMFC-kenno, mutta nimi on kuitenkin annettu käytettävän polttoaineen mukaan erotukseksi tavallisesta PEMFC-kennosta. Yleisesti tunnetut kennotyypit:
• PEMFC – Proton Exchange Membrane Fuel Cell
• DMFC – Direct Methanol Fuel Cell
• AFC – Alkaline Fuel Cell
• PAFC – Phosphoric Acid Fuel Cell
• MCFC – Molten Carbonate Fuel Cell
• SOFC – Solid Oxide Fuel Cell.
Lukuun ottamatta MCFC-kennoa, kaikkia em. kennotyyppejä on jossakin historian
vaiheessa demonstroitu myös liikkuvan kaluston demonstraattoreissa. Vahvimmaksi
ehdokkaaksi liikkuvan kaluston kennotyypiksi on valikoitunut kuitenkin PEM-kenno. Näyttää siltä, että PEM-kenno tulee olemaan jatkossakin ainoa vakavasti otettava
kennotyyppi ajoneuvon pääsähköntuotantoon. APU-laitesovellutuksissa PEM-kennon
lisäksi myös SOFC-kennoon perustuvat laitteet näyttäisivät soveltuvan hyvin ajoneuvokäyttöön, etenkin jos laitetta halutaan käyttää olemassa olevilla liikennepolttoaineilla
kuten bensiinillä tai dieselillä.
Polttokennot ajoneuvon pääsähköntuotantojärjestelmänä eivät vielä ole varsinaisesti
kaupallista tekniikkaa. Ensimmäisiä esisarjan polttokennoajoneuvoja on jo koekäytössä,
mutta todellinen massatuotanto käynnistynee kuitenkin vasta ensi vuosikymmenellä.
Ajoneuvon APU-laitteeksi soveltuvia, 5–10 kW:n PEM kennoon perustuvia, kaupallisia laitteita on olemassa, mutta hinnaltaan ne eivät ole vielä kilpailukykyisiä perinteisten APU-laitteiden kanssa. Arviot polttokennoajoneuvojen kaupallistamisajankohdasta
vaihtelevat suuresti eri tahojen välillä. Osa ajoneuvovalmistajista arvioi kaupallistamisajankohdaksi vuotta 2010. Toista ääripäätä edustavat arviot, että ajankohta olisi lähempänä vuotta 2020. Realistinen arvio voisi olla 2018–2020.

Kuva 39.

DaimlerChryslerin polttokennoajoneuvojen kaupallistamisstrategia vuodelta 2002.
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Kuvassa 39 esitettyä arviota, perustuen tilanteeseen 2008, voidaan pitää 3–5 vuotta liian
optimistisena.
Ensimmäisenä polttokennotekniikka tulee laajemmassa mittakaavassa ajoneuvo-käyttöön APU-laitteiden muodossa. Eniten huomiota polttokenno-APU:lle on tullut BMW:
ltä, joka on esitellyt sekä puhtaasti vetykäyttöisen PEM-APU:n että bensiinillä toimivan
SOFC-APU:n. Kyseisen SOFC-APU:n kehitystyöprojekti on osa USA:n energiaviraston DoE:n SECA ohjelmaa, jossa Delphi Automotive, Battelle, BMW ja PACCAR tekevät yhteistyötä ajoneuvokäyttöön soveltuvan 5 kW:n SOFC-APU:n kehittämiseksi
kaupalliseksi tuotteeksi. Alla olevassa kuvassa on Delphin 2-sukupolven bensiinillä toimiva 5 kW:n APU-SOFC laite.

Kuva 40.

Delphi Automotiven 2-sukupolven bensiinillä toimiva 5 kW:n APU-SOFC
laite (Tilavuus 60 l, Paino 70 kg).
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Kuva 41.

Delphi Automotiven arvio SOFC teknologian hintakehityksestä.

Muut energianmuuntimet
Muista energianmuunninvaihtoehdoista jäljelle jää lähinnä kaasuturbiini, jota etenkin
sotilasajoneuvoissa on käytetty jo pitkään. Kaasuturbiinin vahvuus on hyvä tehopaino- ja
tehotilavuussuhde. Heikkous on puolestaan suuri pyörimisnopeus, jonka vuoksi oheisjärjestelmien pitää olla erityisesti suurille pyörimisnopeuksille suunniteltua tekniikkaa,
joka puolestaan on kallista. Kaasuturbiinitekniikkaa kehittäviä yrityksiä on melko vähän
ja lisäksi markkinat ovat kohtalaisen suppeat verrattuna esimerkiksi polttomoottoreihin,
joten hinnat ovat ja tulevat näillä näkymin olemaan jatkossakin korkeat. Kaasuturbiinien tehonsäätömahdollisuudet ovat myös jossakin määrin polttomoottoria huonommat.
On todennäköistä, että vuonna 2020 kaasuturbiinit eivät ole enää järkevien vaihtoehtojen joukossa, etenkin jos polttokennoteknologia kehittyy odotetulla aikataululla.

6.7.3

Energian varastointi

Hybridiajoneuvon energiavarastot ovat tyypillisesti polttoainesäiliö ja akusto. Tämän
perusteella energiavarastot voidaan jakaa kahteen kategoriaan:
• kemialliset varastot, kuten polttoaineet
• sähköiset varastot, kuten akut, kondensaattorit, vauhtipyörät ja kelat.
Tässä yhteydessä käsitellään pelkästään sähköä varastoivia energiavarastoja. Näkökulmana ovat sähköajoneuvot, joissa sähkönvarastointia lähinnä tarvitaan.
Sähkön varastointi ajoneuvossa voidaan jakaa tasaisen kuormituksen varastoihin ja
’Peak Power’ -varastoihin. Sotilasajoneuvoissa voidaan tarvita lisäksi kahdentyyppistä
’Peak Power’ -varastoa, joista toinen on lähinnä itse ajoneuvon tarpeisiin oleva ja toinen sotilasjärjestelmien tarvitsema erittäin suuren hetkellisen sähkötehon varasto. Tätä
sotilasjärjestelmien tarvitsemaa ’Peak Poweria’ kutsutaan myös ’Pulsed Poweriksi’, joka
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kuvaa paremmin tämän varaston luonnetta erittäin suuren tehopulssin tuottajana. Tässä
yhteydessä käytetään ’Pulsed Power’ -nimitystä sotilasjärjestelmien ’Peak Power’ -varastoista.

Tasaisen kuormituksen varastot – Akut
Sähköajoneuvoakkujen kehitys on monen akkutyypin osalta lähtenyt liikkeelle 1970-luvun energiakriisin siivittämänä. Seuraava kehitystyötä selkeästi edistänyt tapahtuma oli
1990-luvun alussa julkistettu California Air Recources Board:in eli CARB:in asettamaa
ZEV-mandaatti (Zero Emission Vehicle), joka asetti aikataulutavoitteen nollapäästöajoneuvojen määrän kasvulle. Alun perin nollapäästöajoneuvo oli ZEV-mandaatin mukaan
nimenomaan puhtaasti akkukäyttöinen ajoneuvo, mutta sittemmin nollapäästöajoneuvoksi on hyväksytty myös vetykäyttöinen polttokennoajoneuvo. Mandaatin tavoiteasettelu on kokenut lyhyen historiansa aikana monia muutoksia ja yhtenä syynä on ollut se
tosiasia, että akkuteknologia ei ole pystynyt täyttämään niitä tavoitteita, joita sen varaan
alun perin asetettiin. Suurimmat ongelmat akuissa ovat edelleen liian alhainen ominaisenergia ja energiatiheys sähköajoneuvon tarpeisiin, liian pitkä latausaika verrattuna
esimerkiksi auton tankkausaikaan ja liian lyhyt kestoikä. Ongelmana on myös hintataso,
joka etenkin edistyneimpien akkutyyppien kohdalla on selkeästi liian korkea.
Vaikka akkuteknologia ei vielä ole pystynytkään kaikilta osiltaan täyttämään asetettuja tavoitteita, on akkujen kehitys etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut
kuitenkin merkittävää. Etenkin hybridiajoneuvokäytössä ovat uudet akkuteknologiat
osoittautuneet käyttökelpoisiksi. Hybridiajoneuvossa vaatimukset akulle ovat oleellisesti erilaiset kuin pelkästään akkukäyttöisessä ajoneuvossa. Hybridissä energialähde on
polttoaine, jonka energia muunnetaan jollakin energianmuuntimella sähköenergiaksi.
Näin ollen akun tehtävänä on lähinnä olla energiapuskurina tilanteissa, joissa tarvitaan
keskimääräistä suurempaa tehoa, kuten liikkeellelähdöissä, kiihdytyksissä ja ylämäissä.
Ajomatkavaatimus pelkästään akun energialla ajoon on hybridiajoneuvoilla tyypillisesti luokkaa 10–30 km hidasta kaupunkiajoa, jolloin akun energiamäärävaatimus pysyy
kohtuullisena. Vastaavasti sotilaskäytössä hybridiajoneuvon äänettömänä ajon (Silent
Drive) vaatimus voisi olla luokkaa 10–20 km hidasta 30–50 km/h metsätieajoa. Hybridiajoneuvossa akkujen kokoluokkavaatimus on oleellisesti pienempi kuin pelkästään
akkukäyttöisessä ajoneuvossa. Vastaavasti myös hintavaikutus ajoneuvon kokonaishintaan on pienempi.
Kehitystyön alla olleita akkutyyppejä on historian saatossa ollut useita. Nykyään olemassa olevat sähköajoneuvoon soveltuvat akkutyypit ovat:
• VRLA Lyijy-happoakku
• nikkeli-metallihydridi- eli Ni-MH-akku
• litium-ioni- eli Li-ion-akku
• litium-ioni-polymeeri- eli LiPo-akku
• litium-metalli-polymeeri- eli LMP-akku
• natrium-metalli-kloridi- eli ZEBRA-akku.
Myös nikkeli-kadmium- eli Ni-Cd-akusta on sähköajoneuvoversioita olemassa, mutta varsinaista kehitystyötä sen eteen ei ilmeisesti enää tehdä ja todennäköisesti se tulee
poistumaan lähitulevaisuudessa kokonaan. Lyijyhappoakut ovat vielä mukana lähinnä
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kilpailukykyisen hintansa vuoksi, mutta todennäköisesti ne tulevat poistumaan potentiaalisten sähköajoneuvoakkuvaihtoehtojen joukosta vuoteen 2020 mennessä.
Mainituista akkutyypeistä näyttäisi vahvoilla olevan Ni-MH, Li-ion ja LiPo-akut. Ni
MH-akkuja käytetään muun muassa Toyota Priuksessa sekä muissa vastaavissa kaupallisissa hybridiajoneuvoissa. Tämä seikka viittaa siihen, että Ni-MH akku on vielä (2008)
hintaominaisuussuhteeltaan kilpailukykyisin akkutyyppi. Tilanne tulee muuttumaan
oletettavasti 2010 tienoilla kun suuret ajoneuvovalmistajat, kuten Toyota ja Daimler,
jne…, tulevat ottamaan uudensukupolven Li-ion- ja LiPo-akut tuotantoajoneuvoihinsa.
Li-ion ja LiPo-akkuja ei tiettävästi ole vielä kaupallisen tason hybridiajoneuvoissa tällä
hetkellä, mutta sen sijaan sotilasajoneuvodemonstraattoreissa nämä akkutyypit näyttäisivät olevan suosittuja. Esimerkiksi AHED- ja RST-V-hybrididemonstraattoreissa käytetään SAFT:n valmistamia Li-ion-akkuja. LMP-akut ovat vielä melko tuntemattomia,
mutta vaikuttavat kuitenkin lupaavilta. ZEBRA-akkua on kehitetty 1970-luvulta asti
nimenomaan sähköajoneuvon akuksi ja kehitystyö jatkuu tiettävästi edelleen. ZEBRAakusta on myös kehitetty sotilasajoneuvoversio, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota
vaativiin käyttöolosuhteisiin. Kyseinen akkumalli on valittu englantilaiseen ”The UK
MOD Hybrid Electric Drive (HED) Evaluation” -ohjelmaan, jonka puitteissa on kehitetty muun muassa 18 tonnin 6x6 hybridisotilasajoneuvo.

Kuva 42.

Hybridi- ja sähköajoneuvoihin kehitettyjä ja kehitteillä olevia akkutyyppejä.
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Peak Power varastot – Superkondensaattorit
Ajoneuvojen ’Peak Power’ -varastoissa varteenotettavimpia ovat superkondensaattorit.
Vauhtipyörä näyttää jäävän lähinnä ’Pulsed Power’ -järjestelmiin kompulsaattoreiden
energiavarastoksi, joita käsitellään lyhyesti seuraavassa kappaleessa. Ajoneuvokäyttöön
kehitetyistä kondensaattoreista käytetään yleisesti nimityksiä superkondensaattori ja ultrakondensaattori. Jälkimmäistä nimitystä käyttää tosin ainoastaan Maxwell, joka on yksi
maailman suurimmista kondensaattorivalmistajista.
Ajoneuvokäyttöön soveltuvien superkondensaattoreiden kehitys on ollut viime vuosina
erittäin nopeaa. Maailmalla on useita hybridiajoneuvodemonstraattoreita, joissa on ’sähkövetoakut’ jätetty kokonaan pois ja sähkövedon tarvitseman sähköenergian varastointi
perustuu pelkästään superkondensaattoreihin. Tämäntyyppinen ratkaisu sopii hyvin
esimerkiksi linja-autoihin, joissa pysäkille tultaessa saadaan jarrutusenergia varastoitua tehokkaasti superkondensaattoreihin ja pysäkiltä lähdettäessä voidaan käyttää sama
energia kiihdytykseen, jolloin polttoainesäästö on merkittävä. Superkondensaattorit sopivat erinomaisesti myös sähköveto- ja apulaiteakkujen rinnalla käytettäväksi, jolloin
työnjako akkujen ja superkondensaattoreiden välillä toimii siten, että superkondensaattorit antavat energiaa hetkelliseen kuormitukseen ja akut tasaiseen kuormitukseen.
Tämä parantaa sähköajoneuvon suorituskykyä verrattuna pelkästään akuilla toimivaan
sähköajoneuvoon ja pidentää oleellisesti akkujen elinikää.
Superkondensaattoreiden etuja ovat muun muassa:
• varastoi sähköenergiaa nopeasti suurella teholla
• antaa nopeasti suuria tehoja käyttöön
• erittäin hyvä tehopaino- ja tehotilavuussuhde
• pitkä ikä, jopa ajoneuvon koko käyttöikä
• toimii hyvin kovillakin pakkasilla (-40 oC) sekä korkeissa lämpötiloissa(+70 oC).
Taulukko 2. Vertailutaulukko akun, ultrakondensaattorin (=superkondensaattori) ja tavallisen kondensaattorin keskeisimmistä eroista.
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Kuva 43.

Hybridiajoneuvoihin kehitettyjä superkondensaattorimoduuleja.

Electric Pulsed Power Systems - EPPS
EPPS-järjestelmillä (Electric Pulsed Power Systems) muodostetaan suuria tehopulsseja
sähköasejärjestelmien ja sähköisten suojausjärjestelmien tarpeisiin. EPPS-järjestelmät
koostuvat yleensä ’peak power’ -varastosta ja tehopulssin muodostavasta kelasta sekä
erilaisista tehoelektroniikkalaitteista. EPPS-järjestelmät voidaan jakaa kahteen laitetyyppiin, joita ovat:
• kompulsaattorit - energiavarastona vauhtipyörä, pulssin muodostus keloilla
• kapasitiivinen EPPS - energiavarastona superkondensaattorit, pulssin muodostus keloilla.
Superkondensaattoritekniikan kehittyminen on vienyt EPPS-kehitystä eteenpäin viime vuosina merkittävästi. Myös vauhtipyörätekniikalla näyttäsi olevan tulevaisuutta
EPPS-järjestelmissä. Varsinainen tehopulssiin muodostaminen perustuu molemmissa
tapauksissa yleensä keloihin. Alla olevassa kuvassa kelat näkyvät vauhtipyörärumpujen
ulkokehällä.
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Kuva 44.

Kompulsaattoritekniikkaan perustuva EPPS järjestelmä.

Seuraavassa kuvassa on superkondensaattoritekniikkaan perustuvia EPPS-laitteita, joiden pulssitehon kerrotaan riittävän ETC-ETI-aseisiin sekä pienempiin EM-railgunaseisiin.

Kuva 45.

6.7.4

Superkondensaattoreihin perustuvia EPPS laitteita.

Voimansiirto

Mekaaninen voimansiirto
Mekaanisella voimansiirrolla tarkoitetaan yleisesti konventionaalista voimansiirtoa, jollainen löytyy useimmista nykyisistä ajoneuvoista. Mekaaniseen voimansiirtoon liittyy
tyypillisesti polttomoottori, jonka tuottamaa voimaa välitetään vaihdelaatikon kautta
voimalinjaan. Voimalinja koostuu, ajoneuvotyypistä riippuen, erilaisista vetoakseleista,
alennusvaihteista, tasauspyörästöistä ja napavälityksistä.
Mekaaninen voimansiirto on teknologiana hyvin kypsää eikä sen perusteknologioissa
ole odotettavissa oleellisia muutoksia tulevaisuudessa. Mekaanisen voimansiirron kehitysnäkymät koskevat lähinnä erilaisten sähköisten ja automaattisten toimintojen lisäänSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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tymistä, millä pyritään lisäämään mukavuutta ja nopeutta sekä vähentämään käyttäjän
kuormitusta. Automaattiset vaihdelaatikot ovat yleistyneet länsimaisissa sotilasajoneuvoissa ja voidaan olettaa, että tämä suuntaus tulee jatkumaan myös muualla. Erityyppiset robottivaihteistot, jotka mahdollistava myös manuaalisen vaihtamisen, ovat siviilipuolella yleistymässä nopeasti ja mahdollisesti näitä tullaan tulevaisuudessa käyttämään
myös sotilasajoneuvossa. Portaattomat CVT-vaihteistot yleistyvät etenkin kevyemmän
henkilöautokaluston keskuudessa, mutta vastaavaa teknologiaa kehitetään myös raskaaseen kalustoon.
Mekaaninen voimansiirto tulee säilyttämään asemansa yleisimpänä voimansiirtoratkaisuna vielä useita vuosia. Sähköajoneuvoteknologioiden käyttöönotto tulee kuitenkin
vähentämään mekaanisen voimansiirron käyttöä melko nopeasti uusissa ajoneuvoissa.
Näin tapahtuu varsinkin polttokennoteknologioiden tullessa suuremmassa mittakaavassa ajoneuvokäyttöön. Näin saattaa olla jo vuonna 2020.

Hydrostaattinen voimansiirto
Hydrostaattista voimansiirtojärjestelmää käytetään yleisesti työkoneiden voimansiirtojärjestelmänä. Ominaista kaikille hydrostaattisen voimansiirron ajoneuvoille on alhainen
ajonopeus n. 40 km/h:iin asti. Työkoneissa käytetään lisäksi useita muita lisälaitteita,
kuten nosturit, joiden sylinterikäyttöjen luonnollinen käyttövoima on hydraulipaine.
Hydraulisten järjestelmien etuina voidaan pitää niiden suurta tehoa verrattuna laitteiston
kokoon sekä järjestelmien tarkkaa säädettävyyttä esimerkiksi proportionaali- tai servoventtiileillä. Haittana on järjestelmän herkkyys öljyvuodoille vaikeissa ympäristöoloissa
kuten hiekkapölyssä tai kylmissä olosuhteissa. Ajovoimansiirrossa hydrostaattisen voimansiirron nopeusalue ei riitä pyöräpanssariajoneuvoissa. Sotilaskäytössä hydrauliikkajärjestelmiä on pyritty välttämään esimerkiksi tornin käyttöjärjestelmissä letkurikossa
syntyvän öljysumun aiheuttaman palovaaran vuoksi.
Hydrauliset järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Kehityspolku määräytyy käyttävän asiakaskunnan, lähinnä työkonevalmistajien tarpeiden mukaisesti. Hydrauliikkajärjestelmissä ei ole sotilasajoneuvojen voimansiirron tarkoituksiin erityisesti kehitettyjä tuotteita.

Sähkömekaaninen voimansiirto
Sähkömekaanisessa voimansiirrossa ajovoima tuotetaan yhdellä tai useammalla sähkömoottorilla joko kokonaan tai osittain. Sähkömekaanisen voimansiirron toteutustavan
mukaan ajoneuvot jaotellaan kahteen perusryhmään:
• sarjahybridi – täysin sähkövetoinen
• rinnakkaishybridi – myös polttomoottori mekaanisesti kytketty voimalinjaan.
Akku- ja polttokennokäyttöisessä ajoneuvossa voimansiirto on yksiselitteisesti aina sarjahybridi. Hybridissä, jossa on polttomoottori, voidaan voimansiirto toteuttaa joko sarjatai rinnakkaishybridinä, tai siten, että samaa ajoneuvoa voidaan käyttää sekä sarja- että
rinnakkaishybridinä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuljettaja tai automatiikka
voi tarvittaessa kytkeä polttomoottorin irti tai kiinni voimalinjaan. Sähkömoottori piSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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tää tällöin mitoittaa siten että, se pystyy yksinään liikuttamaan ajoneuvoa vaaditulla
suorituskyvyllä. Tämäntyyppiselle hybridille ei ole vakiintunutta nimitystä, mutta sitä
voitaisiin kutsua esimerkiksi kaksitoimihybridiksi.
Rinnakkais- ja kaksitoimihybriditoteutuksissa lisätään konventionaalisen ajoneuvon
rakenteeseen vain sähkömoottori johonkin kohtaan voimalinjaa. Eräissä toteutuksissa
sähkömoottori on sijoitettu moottorin kanssa samalle akselille polttomoottorin ja vaihdelaatikon väliin. Tämän tyyppisestä moottorista käytetään nimitystä integroitu käynnistingeneraattori (Integrated Starter Generator eli ISG tai Integrated Starter Alternator
eli ISA). Tällä tavalla toteutetusta hybridiajoneuvosta käytetään myös nimitystä kevythybridi (Mild Hybrid). Raskaassa kalustossa vastaava, mutta hieman pidemmälle viety
toteutustapa on vaihdelaatikko, johon on integroitu sähkömoottori ja mekaaninen vaihteisto yhteen, kuten Allison on tehnyt. Allison määrittelee tämän EP50 ’sähkövaihdelaatikkonsa’ rinnakkaishybridiksi. Toistaiseksi Allisonilla on virallisesti ainoastaan kaksi
versiota EP50:stä, kaupunkibussiversio ja jakelukuorma-autoversio.

Kuva 46.

Allisonin EP50 ’sähkövaihdelaatikko’.

Rinnakais- ja kaksitoimihybridirakenteen eräs etu on sen suhteellisen helppo toteuttavuus nykyiseen konventionaaliseen ajoneuvokonstruktioon. Toisaalta saavutettavat
hyödyt eivät välttämättä ole kovin suuret, jos niitä verrataan sarjahybridirakenteen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Rinnakais- ja kaksitoimihybridirakenteiden ongelmana on
lisääntyvä monimutkaisuus, kun tekniikkaa vain tulee lisää eikä mitään vanhaa voi poistaa. Todennäköisesti rinnakais- ja kaksitoimihybridit tulevatkin olemaan vain välikauden ratkaisu, kun vanhaa kalustoa modiﬁoidaan sähkövetoiseksi. Tämä on mahdollisesti
melko yleinen voimansiirtoratkaisu vuonna 2020.
Sarjahybriditoteutus tarjoaa useita eri mahdollisuuksia rakentaa voimansiirto. Konventionaalisen ajoneuvon modiﬁointi sarjahybridiksi tapahtuu yksinkertaisimmillaan
asentamalla voimalinjaan polttomoottorin tilalle sähkömoottori. Toinen toteutustapa
on laittaa sähkömoottorit suoraan vetävien akseleiden tasauspyörästöihin. Tätä tapaa
on käytetty muun muassa Oshkoshin HEMTT 8x8 -maastokuorma-autossa ja hybridiHMMWV Utility -versiossa. Kolmas tapa on asentaa pyöräkohtaiset moottorit joko
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vetoakselin päähän tai suoraan napaan. Pyöräkohtaiset moottorit mahdollistavat monipuolisimmat ajonhallintamahdollisuudet. Myös tilankäytöllisesti tämä on paras ratkaisu, etenkin jos moottorit sijoitetaan pyörän napoihin. Sotilasajoneuvojen demonstraattoreissa näyttäisi suosituin toteutustapa olevan juuri sarjahybridirakenne toteutettuna
napamoottoreilla. Esimerkiksi USA:laiset AHED 8x8 ja RST-V, ranskalainen Giat DPE
6x6, ruotsalainen SEP 6x6 ja englantilainen HED 6x6 demonstraattori ovat kaikki toteutetut pyöräkohtaisilla napamoottoreilla. Tämän trendin perusteella voidaan pitää
todennäköisenä, että vuonna 2020 uusien sotilaskäyttöön tehtyjen sähköajoneuvojen
voimasiirto on napamoottoreilla toteutettu sarjahybridi.

Kuva 47.

6.7.5

Erilaisia tapoja toteuttaa pyöräkohtainen sähkömekaaninen voimansiirto.

Hallintajärjestelmät ja käyttöliittymät

Ajoneuvon hallinta perustuu jo nykyään monilta osin tietokonepohjaiseen ohjaukseen
ja valvontaan. Jatkossa, kun kaikki tiedonsiirto kuljettajan ja ajoneuvojärjestelmien välillä muuttuu digitaaliseksi, tulee myös ajoneuvojen hallintajärjestelemistä käytännössä
täydellisesti tietokonepohjaisia. Tämä mahdollistaa myös täyssähköisen ohjauksen ja
jarrujärjestelmän. Vuonna 2005 voimaantulleessa E-324 säännön versiossa määritellään
tekniset edellytykset steer-by-wire ja brake-by-wire järjestelmien käytölle tieliikenteessä. Tämä asettaa hallintajärjestelmille ja niiden väliselle tiedonsiirrolle kokonaan uuden
toimintavarmuus- ja turvallisuusvaatimustason. Toisaalta käyttöliittymän toteutusmahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi, kun mekaanisia yhteyksiä ei tarvita. Ajoneuvon
kauko-ohjaus, käyttöliittymän siirtäminen ajoneuvon ulkopuolelle, ei tällöin enää vaadi
suuria teknisiä muutoksia ajoneuvoon vaan ainoastaan toimivan tietoliikenneyhteyden.
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Kokonaan ohjelmallisesti toteutettu ajoneuvon hallintajärjestelmä ja käyttöliittymä
mahdollistavat käyttöliittymän toiminnallisuuden (käytettävyyden) ja siten myös välillisesti käyttäjien suorituskyvyn parantamisen pelkästään ohjelmaa muuttamalla ilman
mekaanisia muutoksia.

Hallintajärjestelmät
Ajoneuvon hallintajärjestelmien osa-alueet ovat:
• elektroniikka
• ohjelmistot
• väylät.
Hallintajärjestelmäarkkitehtuuri perustuu nykyään pitkälti järjestelmätoimittajan räätälöimiin järjestelmäkohtaisiin hallintajärjestelmiin. Kun ajoneuvossa on useita eri
toimittajilta tulleita järjestelmiä, ongelmaksi muodostuu hallintajärjestelmien välinen
yhteistoiminta, jolloin syntyy muun muassa tarpeetonta päällekkäisyyttä. Tähän ongelmaan ollaan autoteollisuudessa hakemassa ratkaisua hankkeilla, joilla pyritään standardoimaan määrättyjä perusasioita ajoneuvoelektroniikassa ja ohjelmistokehityksessä.
Tavoitteena on muun muassa eriyttää elektroniikkasuunnittelu ja ohjelmistosuunnittelu
siten, että tehtävät voidaan jakaa tarvittaessa eri toimittajille. Esimerkiksi ajoneuvoille
on jo kehitetty ajoneuvoteollisuuden toimesta yhteinen reaaliaikakäyttöjärjestelmä, joka
tunnetaan nimellä OSEK/VDX. Toinen iso hanke on AUTOSAR, jossa tarkoituksena
on määritellä yhteinen arkkitehtuuri muun muassa rajapinnoille ajoneuvoelektroniikassa ja ohjelmistoissa. Hankkeilla pyritään myös lisäämään ohjelmistojen uudelleenkäytettävyyttä ja hallintajärjestelmien modulaarisuutta. AUTOSAR-arkkitehtuuri on jo otettu
käyttöön henkilöautoissa.

Kuva 48.

AUTOSAR arkkitehtuuri.
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Ajoneuvon hallintajärjestelmäarkkitehtuurin toteutukseen voidaan käyttää erityyppisiä
ﬁlosoﬁoita, kuten:
• keskitetty
• hajautettu
• osittain hajautettu.
Jokaisella toteutustavalla on omat hyvät ja huonot puolet. Sopivimman arkkitehtuurin valinta riippuukin pitkälti ajoneuvosta, johon järjestelmää ollaan suunnittelemassa.
Sotilasajoneuvoissa todennäköisesti paras arkkitehtuuri tulevaisuudessa on hajautettu
järjestelmä, joka tarjoaa parhaat laajennettavuusmahdollisuudet ja joka toisaalta ei ole
yhtä haavoittuva, kuin yhteen keskusyksikköön perustuva keskitetty järjestelmä. Arkkitehtuurin valintaan vaikuttaa myös saatavilla olevan informaation jakotarve ajoneuvon
miehistölle ja muille organisaatioille. Nykyään puhutaan informaatiojärjestelmästä ajoneuvon hallintajärjestelmän rinnalla ja ne erottuvat sotilasajoneuvojen arkkitehtuurissa
selkeästi toisistaan.
Alla olevassa kaaviossa on esimerkki ajoneuvon hallintajärjestelmästä ja siihen liittyvistä
toiminnoista. Kaavion keskellä oleva Vehicle management eli ajoneuvon hallintajärjestelmä toimii linkkinä osajärjestelmien välisessä toiminnassa. Vehicle management on
hallintajärjestelmähierarkiassa ylimpänä ja sen tehtävänä on ohjata hallintajärjestelmäkokonaisuutta ajoneuvon kannalta optimaalisesti. Toimintavarmuuden lisäämiseksi
järjestelmässä voi olla useita vehicle management yksikköjä. Yksiköiden keskinäisellä
priorisoinnilla määritellään, mikä yksiköistä aktivoituu, jos toiminnassa oleva yksikkö
vioittuu.

Kuva 49.

Ajoneuvon hallintajärjestelmä.
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Ajoneuvoväylissä edelleen hallitsevin ja monikäyttöisin on alun perin Boschin kehittämä CAN-väylä (Controller Area Network) eri variaatioineen. Ajoneuvotekniikan
kehitys on tuonut mukanaan myös uusia vaatimuksia, joita varten on kehitetty uusia
väylätyyppejä CAN-väylän rinnalle. Yksinkertaisille, on/off tyyppisille, toiminnoille on
kehitetty edullinen LIN-väylä (Local Interconnect Network), jolle löytyy useita käyttökohteita perinteisen korisähköjärjestelmän piiristä. Multimedialle on kehitetty nopea
reaaliaikainen MOST-väylä (Media Oriented Systems Transport), jota käytetään muun
muassa viihde-elektroniikan, navigoinnin ja telekommunikaation tiedonsiirtoväylänä.
Turvallisuuskriittiset järjestelmät, kuten jarrut ja ohjaus tulevat tarvitsemaan erityisen
toimintavarman ja nopean väylän siirryttäessä ’X-by-Wire’ -teknologioiden käyttöön.
Tähän tarkoitukseen soveltuvia väylätyyppejä ovat Flexray-, TTEthernet, TTP- ja TTCAN-väylät, joista ensin mainittu on kehitetty lähtökohtaisesti nimenomaan ’X-byWire’ -sovellutuksia varten ja vaikuttaisi olevan vahvimmillaan juuri kyseisellä sektorilla.
Myös muita väylätyyppejä on kehitetty. Edellä mainitut näyttäisivät olevan tällä hetkellä
vahvimmillaan ja ovat todennäköisesti vuonna 2020 hallitsevia väyläprotokollia omilla
sektoreillaan.
Tunnetuimpia väyläprotokollia ovat:
• tapahtumasidonnaiset (CAN, LIN)
• aikasidonnaiset (Flexray, TTCAN, TTP, TTEthernet)
• multimedia (MOST, IEEE-1394/FireWire)
• langattomat (Bluetooth, BUSB, WiFi).

Käyttöliittymät
Nykypäivän ajoneuvoissa on yhä enemmän elektronisia järjestelmiä, joiden avulla pyritään lisäämään mukavuutta, turvallisuutta, suorituskykyä tai tuomaan tarjolle enemmän
tietoa. Ne ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia niin henkilöautoihin, työkoneisiin kuin
erikoisajoneuvoihinkin. Samalla kuitenkin ajoneuvon rakenne on muuttunut monimutkaisemmaksi ja käyttäjille tulevan tiedon määrä kasvanut suuresti.
Sotilasajoneuvoissa järjestelmäkokonaisuuteen liittyvän tiedon ja yksittäisten järjestelmien käyttöliittymien määrä on huomattavasti suurempi kuin siviiliajoneuvoissa tai
pelkässä ajoneuvoalustassa. Tilankäytön vuoksi järjestelmiä on välttämätöntä integroida
samaan käyttöliittymään. Tällöin on myös mahdollista optimoida järjestelmien ergonomiaa ja suorituskykyä. Toisaalta eri järjestelmien samanaikaisen käytön vaatimus ja
järjestelmien varatoimintojen tarve rajoittaa integrointimahdollisuuksia.
Uutena osa-alueena käyttäjien toiminnan helpottamisessa on käyttöliittymän toteuttaminen siten, että se adaptoituu eli mukautuu tilanteeseen parhaalla tavalla. Erilaisia
älykkäitä, adaptiivisia arkkitehtuureita on kehitetty ja testattu ergonomiatutkimusten
yhteydessä.
Adaptoituvan käyttöliittymän periaatteena on mukautua kulloiseenkin käyttötilanteeseen siten, että käyttäjille viestitetään tarvittava informaatio mahdollisimman havainnollisesti ja että tarvittavat toiminnot voidaan suorittaa helposti ja tehokkaasti. Jotkin
rutiininomaiset toiminnot voidaan automatisoida, jotta käyttäjät voivat keskittyä parSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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haiten havainnointiin ja tärkeimpien toimintojen suorittamiseen. Sovelluskohteita ja
mukautuvuuden tasoja on monia.

Kuva 50.

6.7.6

Kehittynyt käyttöliittymä/hallintajärjestelmä antaa käyttäjille paremmat
mahdollisuudet keskittyä oleellisimpiin asioihin.

Rakenteet ja materiaalit

Ajoneuvoissa käytettävien rakenteiden ja materiaalien kehitys ja materiaalikirjon laajeneminen on nopeaa. Sotilasajoneuvoissa tätä kehitystä hyödynnetään erityisesti pyrittäessä parempaan painotehokkuuteen, toisin sanoen rakenteet ja materiaalit pyritään
optimoimaan niin, että saavutetaan kussakin tapauksessa halutut ominaisuudet entistä
kevyemmillä ratkaisuilla. Liikkuvuus- ja kuljetettavuusvaatimusten vuoksi ajoneuvojen
kokonaispaino ei nimittäin voi kasvaa samassa suhteessa kuin niiden suorituskyky, kuljetuskapasiteetti ja muut ominaisuudet.
Rakenteiden optimoinnissa hyödynnetään tietokonesimulointeja ja -analyysejä aina
vain enemmän. Menetelmät, joita nykyisin käytetään lähinnä kriittisten alusta- ja korirakenteiden suunnittelussa, tulevat yleistymään myös vähemmän kriittisten rakenteiden
suunnittelussa. Kun nykyistä suurempi osa ajoneuvojen rakenteista kyetään näin optiSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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moimaan nykyistä paremmin, saadaan niistä myös nykyistä kevyempiä. Toisaalta tällöin
lisääntyy myös rakenteiden alimitoituksen riski, mikäli todellisia käyttöolosuhteita ei
tunneta tai kyetä ennustamaan riittävästi.
Siviiliajoneuvojen kehitystä seuraten myös sotilasajoneuvoissa teräksen rinnalle on tullut
kevyempiä ja lujempia metalleja kuten alumiini- ja titaaniseoksia sekä ei-metallisia raaka-aineita, kuten erilaisia muoveja, komposiittimateriaaleja ja lähinnä panssaroinnissa
myös keraameja.
Teräkset tulevat säilymään tärkeimpänä sotilasajoneuvojen rakennemateriaalina pitkälle tulevaisuuteen. Teräksen etuina ovat sen lujuusominaisuudet, hyvä valmistettavuus
sekä vaihtoehtoisiin rakennemateriaaleihin verrattuna edullinen hinta, heikkouksina
paino sekä korroosio, poislukien ns. ruostumattomat teräkset. Uusien, entistä suorituskykyisempien teräslaatujen kehitys on kiivasta ja tulee myös jatkumaan sellaisena.
Siviiliteollisuudessa yleistyneiden hitsattavien ja muokattavien suurlujuusterästen käyttö
lisääntyy sotilasajoneuvoissa, mikä osaltaan mahdollistaa rakenteiden keventämisen. Samoin panssariteräksissä erikoislujien (600–700 HB) laatujen sekä dual-hardness-terästen käyttö tulee lisääntymään.
Alumiiniseosten käyttö rakennemateriaalina tulee edelleen lisääntymään. Alumiiniseosten etuina ovat erityisesti keveys sekä korroosionkestävyys, yleistymistä hidasavat hitsauksen vaativuus, taipumus murtumien syntyyn tärinän ja väsyttävän kuormituksen
alaisena, teräksestä poikkeava korroosiokäyttäytyminen sekä panssarointimielessä heikko suorituskyky kovametalliprojektiileja vastaan. Vähemmän kriittisissä ja kevyemmin
kuormitetuissa kohteissa se tulee olemaan pääasiallinen rakennemateriaali eikä sen käyttö vaativammissakaan kohteissa tule vähenemään
Titaaniseosten käyttö sotilasajoneuvoissa on tähän asti ollut varsin vähäistä. Niitä on
käytetty lähinnä panssaroinnissa sekä yksittäisissä suurta lujuutta tai keveyttä vaativissa
erikoiskohteissa. Ajoneuvokäytössä titaanin merkittävimpiä etuja ovat hyvä painotehokkuus sekä rakenne- että panssarointimateriaalina ja erinomainen korroosiokestävyys.
Toisaalta titaani on raaka-aineena kallis ja sen hitsattavuus ja työstettävyys on vaikeaa.
Tulevaisuudessa voidaan olettaa titaanin käytön lisääntyvän jonkin verran painokriittisyyden korostuessa ja enemmänkin, mikäli ennusteet raaka-aineen merkittävästä halpenemisesta toteutuvat.
Ajoneuvojen panssarikoreissa komposiittien käyttö tulee lisääntymään erityisesti eikantavissa rakenteissa. Komposiittirakenteissa erilaiset ominaisuudet ja tulevaisuudessa myös toiminnot voidaan yhdistää samaan kappaleeseen huomattavasti vapaammin
kuin metalleja tai muita homogeenisia rakennemateriaaleja käytettäessä. Panssaroinnissa komposiittien käyttö tulee lisääntymään erityisesti lisäsuojauksessa. Orgaanisten
komposiittien ohella keraami- ja metallimatriisikomposiitit tulevat yleistymään ja parantamaan panssaroinnin painotehokkuutta. Kevyissä, erillisellä rungolla varustetuissa
pyöräpanssariajoneuvoissa koko miehistötila voidaan valmistaa komposiitista. Myös itsekantavien panssarikorien valmistusta komposiitista on tutkittu, mutta ratkaisuun liittyvät ongelmat ovat vielä etuja suurempia ja sen vuoksi niiden yleistyminen 15 vuoden
tarkastelujaksolla ei ole odotettavissa. Ajoneuvojen itsekantavat panssarikorit tullaan sen
vuoksi vielä 2020 valmistamaan pääasiassa panssariteräksestä tai -alumiinista.
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Materiaaleja ja niiden teknologiaa käsitellään tarkemmin STAE:n osa I luvussa 10.

6.8

Liittyvät teknologiat

Tulevaisuuden ajoneuvot toimivat liikkuvien järjestelmien olennaisena osana ja siksi niiden on liikkuvuuden lisäksi mahdollistettava uusiin teknologioihin perustuvien
ajoneuvoasenteisten järjestelmien käyttö ja toisaalta näiltä suojautuminen. Seuraavissa
kohdissa tarkastellaan lyhyesti tärkeimpien uusien erikois- ja oheisjärjestelmien teknologiakehityksen ajoneuvokehitykselle asettamia vaatimuksia ja uusien ajoneuvoteknologioiden ja -konseptien niille tarjoamia mahdollisuuksia.

6.8.1

Ase- ja suojausjärjestelmät

Konventionaalisten asejärjestelmien kehitys etenee edelleen osajärjestelmien kautta hyödyntäen elektroniikan, optroniikan, tietotekniikan, asetekniikan ja materiaalien kehittymistä. Normaali ajoneuvokehitys kulkee vastaavaa polkua ja tarjoaa näille järjestelmille tarvittavat palvelut ja asennusalustat. Tarvittava sähköenergia voidaan turvata myös
tavanomaisen ajoneuvon sähköjärjestelmää kehittämällä. Lavettien alustarakenteet ja
niiden säädettävyys paranee siirryttäessä osaksi tai kokonaan aktiivisiin ja adaptoituviin
ratkaisuihin, jotka voidaan sovittaa asennettavan asejärjestelmän mukaisiksi.
Uusia teknologioita hyödyntävät tutkimuksen ja kehityksen alla olevat vaikuttamisjärjestelmät (muun muassa ase- ja suojausjärjestelmät) perustuvat pääosin sähköenergian
käyttöön ja vaativat lavetiltaan runsaasti sekä sähkön tuotto- ja varastointikykyä että
pulssinomaista energian käyttömahdollisuutta. Tarvittavia palveluja voivat tarjota peruskonseptinsa puitteissa vain hybridi- tai täyssähköiset ajoneuvolavetit, konventionaalisissa ajoneuvoissa tarvitaan aina erillinen sähkövoimayksikkö hallintajärjestelmineen.
Tärkeimpiä tällaisia uusia asejärjestelmiä ovat mm:
• laseraseet (Weapon Lasers), eri teholuokkia eri tarkoituksiin
• mikroaaltoaseet (sähkömagneettinen pulssi, HPM), eri teholuokkia eri tarkoituksiin
• sähkökemialliset aseet (Electro Thermal Chemical, ETC)
• sähkömagneettiset aseet (Electromagnetic guns, EM guns).
Sähköenergian käyttöön perustuvia suojausjärjestelmiä ovat esimerkiksi:
• eräät aktiiviset omasuojajärjestelmät
• soveltuvat laser- ja mikroaaltoaseet
• magneettiset miinanraivaimet
• sähköpanssaroinnit.
Yllämainittuja järjestelmiä käsitellään osaksi myös tämän esityksen kohdissa 6.2, 6.4
–6.6 sekä tarkemmin STAE:n osa II luvuissa 4 ja 6. Yhteistä kaikille mainituille järjestelmille on niiden usein pulssinomainen sähköenergian tarve, joka vaihtelee ETC-aseen
kymmenistä kilojouleista/laukaus EM-aseiden kymmeniin megajouleihin. Laser- ja
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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mikroaaltoaseiden sekä suojausjärjestelmien energiatarve riippuu nii-den teholuokasta
ja sijoittuu edellä mainitun alueen sisälle (5th International AECV Conference. 2003.
Angers, Ranska, Papers No 7 ja 68–70).
Pienimmät tehontarpeet voidaan hoitaa uusimman sukupolven tavanomaisissa ajoneuvoissa lisävoimayksikön avulla, jos ajoneuvon kantavuus ja tilat sen sallivat. Uudet
AEV- ja AECV-konseptit tuottavat sähköenergiaa myös asennettaville järjestelmille tarvittaessa jopa satojen kilowattien teholla. Rajoituksen tuottaa energian varastoinnin ja
pulssilaitteistojen vielä paljon kehitystä vaativa runsas tilantarve ja paino. Ajoneuvoteknologioiden ja -konseptien kehitys tarkastelujakson aikana mahdollistanee 50 kJ – 1 MJ
luokkaa olevien järjestelmien asentamisen ja eräiden jär-jestelmien osalta jopa käyttöönoton, esimerkkinä pieni- ja keskitehoiset laser- ja HPM-aseet sekä omasuojajärjestelmät.
Käyttöönotto edellyttää ajoneuvolavetilta aikaisempaa huomattavasti kehittyneempiä
erikoisjärjestelmien integrointimahdollisuuksia ja rajapinta-arkkitehtuuria. Suurta pulssitehoa ja energian tuottoa vaativat järjestelmät kuten EM-aseet eivät näytä olevan 2020
mennessä mahdollisia toteuttaa ajoneuvoasenteisina, tarvittavat laitteet ovat siihen aivan
liian massiivisia.
6.8.2

C4I (Command, Control, Communication, Computers,
Intelligence)

Järjestelmän tarkoituksena on välittää joukoille reaaliaikaista tietoa operatiivisesta ja
taktisesta tilanteesta sekä mahdollistaa välitettyjen tietojen luotettava tulkinta, joka on
edellytyksenä operaation suorittamiselle. Taistelukentän suuri informaatiomäärä asettaa
vaatimuksia käytettävälle taktiselle tietoverkolle sekä ajoneuvojen taistelunhallintajärjestelmille.

Kuva 51.

Taistelukentän vuorovaikutussuhteet.
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Tilannekuvaan perustuvien johtamisjärjestelmien tulo ajoneuvotasalle on hyvin voimakasta tällä hetkellä. Järjestelmän toiminnalliset vaatimukset ovat vakiintumassa ja on
huomattu, että oleellisia tietoja ovat omien ja vihollisjoukkojen paikkatieto sekä omien
joukkojen käskytys. Tarvetta olisi välittää sensorikuvaa, mutta teknologia ei ole vielä riittävä suuren datamäärän siirtämiseen radioteitse. Tarvetta on myös edulliselle yksinkertaiselle paikkatietojärjestelmälle, kuten Yhdysvaltojen BFT (Blue Force Tracking), joka
pystyy välittämään omien ajoneuvojen paikkatietoa. Järjestelmä ohjelmineen on kallis
ja se vaikuttaa varusteltavien ajoneuvojen määrään. Yleinen suuntaus näyttää olevan
varustaa vain tärkeimmät joukot ja ajoneuvot C4I-johtamisjärjestelmillä.
Seuraavassa tarkastellaan taktisen tietoverkon mahdollisuuksia ajoneuvon toiminnalle.
Liittyminen taktiseen tietoverkkoon tapahtuu ajoneuvon taistelunhallintajärjestelmän
kautta.

Kuva 52.

Ajoneuvojärjestelmien liittyminen taktiseen tietoverkkoon.

Ajoneuvojärjestelmien kannalta tiedonsiirto ajoneuvotasolla on mahdollista toteuttaa
reaaliajassa. Tiedonsiirto ajoneuvosta taktiseen tietoverkkoon vaatii soveltuvan linkin.
Järjestelmistä saadun tiedon perusteella voidaan seurata ajoneuvon käyttöolosuhteita
sekä arvioida tarvittavan huollon ajankohta. Ajoneuvon järjestelmänhallinta ilmoittaa
automaattisesti lähestyvästä huoltotarpeesta taktisen tietoverkon kautta huolto-osastoon
sekä käyttöliittymän kautta miehistölle. Tämä mahdollistaa käyttötunteihin, kilometrimääriin tai aikaan sidotuista huoltoväleistä luopumisen. Hybridi-ajoneuvojen huollontarpeen oletetaan olevan vähäisempi kuin konventionaalisten ajoneuvojen. Hybridiajoneuvojen kehittyneet hallintajärjestelmät mahdollistavat ajoneuvon entistä kattavamman monitoroinnin.
Taktista tietoverkkoa voidaan käyttää myös ajoneuvon kauko-ohjaukseen. Tällöin ajoneuvojärjestelmältä vaaditaan kuvansiirto-ominaisuutta sekä reaaliaikaista ohjausjärjestelmän hallintaa. Ajoneuvossa olevien kameroiden kuvaa on mahdollista siirtää ajoneuvoväylissä IDB 1394 tai MOST. Sähköisen ohjausjärjestelmän (Steer by Wire) hallinta
voidaan toteuttaa TTP/C tai Flexray ajoneuvoväylillä, jotka molemmat ovat determinististisiä ajoneuvoväyliä.
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6.8.3

Mukavuus- ja selviytymisjärjestelmät

Mukavuus- ja selviytymisjärjestelmien tarkoituksena on osaltaan ylläpitää ajoneuvon
sisällä sellaiset olosuhteet, että miehistö ja kuljetettava joukko säilyy taistelukykyisenä
ajoneuvon tarkoitetussa käyttöympäristössä. Lähinnä kyseessä ovat umpikoristen ajoneuvojen sisätilojen lämmitykseen, jäähdytykseen ja NBC-suojaukseen liittyvät järjestelmät, tulevaisuudessa mahdollisesti myös melua ja tärinää aktiivisesti vaimentavat järjestelmät.
Yhä useammat erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut ajoneuvot on varustettu sisätilojen
lämmitysjärjestelmän lisäksi myös jäähdytys- ja NBC-järjestelmillä. NBC-järjestelmien
tarkoituksena on suodattaa ajoneuvon sisään otettavasta ilmasta miehistölle vaaralliset
kaasut ja hiukkaset. Kaikki nykyiset järjestelmät perustuvat vaihdettaviin hiukkas- ja aktiivihiilisuodattimien yhdistelmiin. Tulevaisuudessa aktiivihiilisuodattimiin perustuvat
järjestelmät tulevat säilyttämään valta-asemansa. Suodatusteknologia, erityisesti aktiivihiilen lisäaineistus kehittyy kuitenkin koko ajan lisäten suodattimien tehoa sekä käyttöja varastointi-ikää. Kokeiluasteella on myös järjestelmiä, joissa vaihdettava suodatin on
korvattu itsepuhdistuvalla, reversiibeliin adsorptio-desorptiosykliin perustuvalla laitteistolla. Tulevaisuudessa nämä suodattimettomat järjestelmät tullevat käyttöön erityisesti
ajoneuvoissa, jotka on tarkoitettu toimimaan NBC-vaara-alueilla pidempiä aikoja tai
suodatinhuolto toiminta-alueella on logistisesti haasteellista.
Ajoneuvoissa NBC-suojaus perustuu joko sisätilan ylipaineeseen, suodatetun ilman
johtamiseen suojanaamareihin tai näiden yhdistelmään. Ylipainesuojaus on mahdollinen vain jos ajoneuvo voidaan sulkea lähes tiiviiksi. Mikäli ajoneuvossa on esimerkiksi
asejärjestelmä, joka edellyttää avointa yhteyttä ulkoilmaan, joudutaan käyttämään suojanaamareita. Eräillä valmistajilla on yhdistelmäjärjestelmiä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi muutoin ylipainesuojauksena, mutta jos ajoneuvon ovia tai luukkuja joudutaan
avaamaan saastuneella alueella, siirrytään naamareiden käyttöön. Valittava toimintaperiaate tulee vastaisuudessakin riippumaan ajoneuvon tarkoitetusta käytöstä.
NBC-järjestelmiä käsitellään myös STAE:n osa I luvussa 12.
Sisätilojen jäähdytysjärjestelmä on aiemmin mielletty tarvittavaksi vain kuumissa olosuhteissa. Kansainvälisissä tehtävissä ajoneuvoja käytetään entistä enemmän oman maan
rajojen ulkopuolella, joten sisätilojen jäähdytysjärjestelmä tulee käytännössä olemaan
sotilasajoneuvojen perusvaruste. Toisaalta jäähdytysjärjestelmän tarve lisääntyy myös
NBC-järjestelmien myötä, koska aktiivihiilisuodattimen läpi ei voida tuoda riittävästi
raitista ilmaa sisälämpötilan pitämiseksi siedettävänä edes pohjoismaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi miehistönkuljetusajoneuvoissa suurin mahdollinen raitisilmavirta on
NBC-laitteiden myötä pienentynyt noin kolmannekseen. Ajoneuvojen sähköntuotto- ja
varastointikyvyn lisääntyessä tulevat sähkökäyttöiset jäähdytysjärjestelmät yleistymään
nykyisestään, sillä niiden avulla voidaan sisätiloja jäähdyttää myös ajoneuvon moottorin ollessa sammutettuna. Perinteisellä tekniikalla varustettujen ajoneuvojen sisätilojen
jäähdytysjärjestelmiin ei ole odotettavissa merkittäviä uudistuksia, joskin kylmäaineita
koskevien määräysten kiristyminen ja korvaavien aineiden kuten ammoniakin tai hiilidioksidin käyttöönotto vaikuttaa laitteiden mitoitustarpeeseen.
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Melu- ja tärinäaltistusta koskevien määräysten kiristyessä tullaan tulevaisuudessa kehittämään järjestelmiä, jotka aktiivisesti vaimentavat ajoneuvon miehistöön kohdistuvaa
melua ja tärinää. Melun aktiivista vaimentamista kollektiivisovellutuksena käytetään jo
eräissä matkustajalentokoneissa, joten ajoneuvosovellutuksetkin olisivat teknisesti täysin mahdollisia. Sotilasajoneuvoissa tällaisia järjestelmiä tullaan ottamaan käyttöön, kun
vaatimuksia ei voida enää järkevästi täyttää passiivisin vaimennuskeinoin. Puhelulaitejärjestelmien osana yksilöllinen aktiivinen melunvaimennus on jo käytössä useissa järjestelmissä. Vastaavaa tekniikkaa on kehitetty myös aktiiviseen tärinänvaimennukseen,
sovelluksia ei kuitenkaan vielä ole yleisesti käytössä.

6.8.4

Informaatiojärjestelmät

Informaatiojärjestelmän tarkoituksena on jakaa oikeaa tietoa oikeille henkilöille. Informaatio jaetaan ajoneuvon miehistölle tehtävän ja vastuun mukaisesti. Tämä tarkoittaa
sitä, että suuresta kerättävästä tietomäärästä jalostetaan suodattamalla ja yhdistelemällä
eri järjestelmien tietoja niitä tarvitseville miehistön jäsenille. Informaation ymmärtämisen ja havainnollistamisen keinoina tutkitaan ihmisen eri aistien hyödyntämistä. Pelkän
visuaalisen viestittämisen lisäksi tullaan hyödyntämään esimerkiksi ääniviestintää tarkastelujakson aikana. Haptiikan eli tuntoaistin hyödyntäminen informatiivisessa merkityksessä ei yleistyne sotilasajoneuvoissa tarkastelujakson aikana.
Parhaillaan tutkitaan voimakkaasti ajoneuvon lähialueen informaation keräämisen keinoja eri olosuhteissa ja kerätyn tiedon jakamista koko ajoneuvon miehistölle. Teknologian kehittyminen kamerajärjestelmissä mahdollistaa hyvin yleisesti vaaditun 360 asteen
näkymän kaikissa olosuhteissa kaikille miehistön jäsenille omalla käyttöliittymällään.
Tämän osa-alueen kehityksen ennustetaan painottuvan seuraavaksi erilaisiin kuvanparannustekniikoihin, joiden tarkoituksena on tunnistaa oleelliset tekijät ajoneuvon ympäristöstä ja indikoida siitä ajoneuvon miehistöä.
Huoltologistiikka kehittyy ajoneuvoissa siten, että ajoneuvot tunnistavat oman toimintakuntonsa ja välittävät tehtävän suorituskykyyn vaikuttavat kulutustarviketilanteet sekä
järjestelmäviat automaattisesti joko taktisen tiedonsiirtoverkon tai erillisen huoltologistiikka verkon välityksellä huolto-organisaatioille.

6.9

Johtopäätökset

Laaja-alainen, monitasoinen kansainväliseen yhteistyöhön perustuva kriisienhallinta ja
-ehkäisy on muodostumassa monissa maissa puolustusvoimien yhdeksi päätehtäväksi.
Tehtävät, organisaatiot ja varustelu ovat merkittävästi uudistumassa. Tämän myötä varustelukehitys on siirtymässä yksittäisten tuote-erien hankinnasta järjestelmäprojekteihin ja jopa laajoihin kokonaisjärjestelmien hankintaohjelmiin. Uudet tulevat järjestelmät ja niiden teknologiat vaativat myös laveteilta (so. ajoneuvoilta) uusia ominaisuuksia
ja modulaarisuutta, joka kattaa koko spektrin tuotteen sisäisistä osajärjestelmistä käyttäjän operatiivisiin muuntelutarpeisiin.
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Teknologiakehityksen merkityksellisiä painopisteitä ja trendejä ovat muun muassa elektroniikka ja tietotekniikka, selviytymiskyky, kevytrakenteet, ihminen–kone-vuorovaikutus, sensoriteknologiat ja elektroninen sodankäynti, sähköajoneuvoteknologiat, simulointi ja virtuaalitekniikat.
Taloudelliset rajoitteet vaikuttavat uudistusohjelmiin, puolustusvoimien kokoa supistetaan ja siirrytään enenevässä määrin pienehköihin ammattiarmeijoihin. Tämän
seurauksena vanhentunutta kalustoa poistetaan ja käyttökelpoisen kaluston kriittiset
osajärjestelmät modernisoidaan erilaisin elinkaaren pidennysohjelmin hyödyntäen teknologiakehityksen tuomia mahdollisuuksia. Näillä toimenpiteillä nykyisen kaluston
käyttöikä ulottuu jopa tarkastelujaksoa kauemmaksi.
Uusien tavanomaisten peruslavettikonseptien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat muuntuvuus eri tehtäviin kuljetusajoneuvosta erikoisjärjestelmäsovelluksiin, erinomainen liikkuvuus, kantavuus, tehokas tilankäyttö ja muunneltava monipuolinen suojaus. Useat
maat ja valmistajat kehittävät parhaillaan uusimpiin konventionaalisiin ratkaisuihin ja
komponentteihin perustuvia panssariajoneuvoja ja ajoneuvojärjestelmiä, joiden laajamittainen kehitys, hankinta, valmistus ja käyttöönotto tapahtuvat tarkastelujakson aikana ja elinkaari ulottuu 2030 saakka ja joiltain osin modernisoituina kauemmaksikin.
Kokonaan uudet järjestelmä- ja tuotekonseptit tulevat perustumaan pääosin sähköisten
ja elektronisten teknologioiden kehitykseen. Sähköajoneuvotutkimus ja kehitys ovat
vahvassa myötätuulessa, projekteissa korostuu itse sähkövoiman tuottamisen, varastoinnin ja hallinnan lisäksi modulaarisuus, kehittyneet elektroniset järjestelmät, ’x-by-wire’
-konseptit, miehittämättömän ohjauksen ja uusien suojaus- sekä ase- ja erikoisjärjestelmien käyttömahdollisuus.
Ajoneuvojen teknologiakehitys etenee usealla rintamalla samanaikaisesti, mutta samalla
myös toisistaan riippumattomien voimien ohjaamana. Kaupalliset tarpeet ja yhteiskunnan vaatimukset ohjaavat vahvasti yleistä kehitystä ja kohdistavat teknologiatutkimusta
seuraaville alueille:
• polttomoottori- ja polttokennoteknologiat (päästöt, teho ja hyötysuhde)
• sähköisen voimansiirron teknologiat
• elektroniset hallinta-, ohjaus- ja turvajärjestelmät
• mukavuusjärjestelmät.
Sotilasajoneuvojärjestelmien tarpeet taas ajavat kehitystä eteenpäin omilla painopistealueillaan:
• aktiiviset järjestelmät (muun muassa jousitus, automaattiset toiminnot)
• (sähkö)energian varastointi ja käyttö (ml. energiapulssit)
• miehittämätön käyttö
• uusien erikoisjärjestelmien tarvitsemat palvelut ja rajapinnat.
Ajoneuvolaveteille asennettavien liikkuvien järjestelmien (liittyvät järjestelmät) kehitys
toisaalta ohjaa ja toisaalta vaatii uutta sotilasajoneuvokehitystä. Ajoneuvojen kannalta
merkityksellistä on muun muassa seuraavien järjestelmien teknologiakehitys:
• sähköiset vaikuttamis- ja suojajärjestelmät
• sähköiset sotilastekniset mukavuus- ja turvallisuusjärjestelmät
• sensorijärjestelmät.
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Sotilasajoneuvojen kehitys on nykyisin voimakkaasti etenemässä varsinkin pyöräpanssariajoneuvojen ja myöhemmin sähköisten ajoneuvoratkaisujen alueella. Vielä ei
kuitenkaan voida ennustaa, keskittyykö kehitys pitkällä aikavälillä joko pyörä- tai telaajoneuvojen teknologiaan, vai jatkuuko molempien kehitys tasapainoisesti rinnakkain
käytännön sovellusten ollessa kulloiseenkin käyttötarkoitukseen valittuja ja optimoituja.
Ajoneuvo- ja teknologiakehitysennuste voidaan äärimmilleen yksinkertaistettuna esittää
seuraavan kaaviokuvan avulla.

Kuva 53.

Panssariajoneuvoteknologiatiekartta.

Tarkastelujakson loppupuolelle ajoitettu sähköisten erikoisjärjestelmien (aseet, suojaus,
sensorit jne.) kehitys on epävarmaa ja vaikuttaa myös sähköajoneuvojen kehitystarpeeseen. Kehitysvalmiuden, -kustannusten ja -nopeuden kannalta taas on ratkaisevaa kaupallisten ajoneuvojen ja -teknologioiden kehitys erityisesti raskaan kaluston osalta.
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Lyhenne- ja symboliluettelo

ABS
AC
ACC
AEC
AECV
AEE
AEP
AEV
AFC
AHED
AMGV
AMV
AP
APAM
APC
APS
APU
AT
AUSA
AUTOSAR
AUX
AVT
BFT
BMW
C4I
CAN
CARB
CCD
CEP
CITV
COTS
CTIS
CVED
CVT
DAS
DC
DERA
DEW
DMFC
DOE
DPE
DU
EAFVS
ECU

Anti-lock Braking System
Air Conditioning
Adaptive Cruise Control
All Electric Crew
All Electric Combat Vehicle
All Electric Effectors
All Electric Platform
All Electric Vehicle
Alkaline Fuel Cell
Advanced Hybrid Electric Drive
Advanced Ground Mobility Vehicle
Armoured Modular Vehicle
Armor Piercing
Anti Personnel Anti Material
Armoured Personnel Carrier
Active Protection System
Auxiliary Power Unit
Anti Tank
Association of the United States Army
AUTomotive Open System ARchitecture
Auxiliary, apuvoimakoneet
NATO Research and Technology Organisation – Applied Vehicle Technology).
Blue Force Tracking
Bayerische Motoren Werke
Command, Control, Communications, Computers & Intelligence
Controller Area Network
California Air Resources Board
Charged Coupled Device
Circular Error Probable
Commander’s Independent Thermal Viewer
Commercial Off The Shelf
Central Tire Inﬂation System
Combat Vehicle Electric Drive
Continuously Variable Transmission
Defensive Aids Systems
DaimlerChrysler
Defence Evaluation and Research Agency, UK
Direct Energy Weapons
Direct Methanol Fuel Cell
Department of Energy, US
Démonstrateur de Propulsion Electrique, GIAT
Depleted Uranium, köyhdytetty uraani
European Armoured Fighting Vehicle Symposium
Electronic Control Unit
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EDA
EDIG
EFP
EM
EMB
EMC
EMRG
EPPS
ESC
ETC
ETI
EU
FCS
FRES
GDLS
GEFAS
GM
GPS
GU
HE-MP
HEMTT
HEAT
HED
HMG
HMMWV
HPD
HPM
IAAPS
IAV
IDR
IED
IEEE
IFV
ILS
IMU
IR
ISA
ISG
JAA
JDW
JLTV
KBCM
KBP
KDFM
KE

European Defence Agency
European Defence Industry Group, Euroopan puolustusteollisuusryhmä
Explosively Formed Projectile
Electromagnetic
Electro Mechanical Brake
Electromagnetic Compatibility
Electromagnetic Rail Gun
Electric Pulsed Power System
Electronic Stability Control, elektroninen ajonhallintajärjestelmä
Electrothermal Chemical
Electrothermal Ignition
Euroopan unioni
Future Combat System
Future Rapid Effect System
General Dynamics Land Systems
Geschütztes Fahrzeug System
General Motors
Global Positioning System/Gunner’s Primary Sight
Guidance Unit
High Explosive Multi Purpose
Heavy Expanded Mobility Tactical Truck
High Explosive Anti-Tank
Hybrid Electric Drive
Heavy Machine Gun
High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle
High Power Diesel, High Power Density
High Power Microwave, sähkömagneettinen pulssi
Integrated Army Active Protection System
Interim Armored Vehicle
International Defence Review
Improvised Explosive Device
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Infantry Fighting Vehicle
Integrated Logistic Support
Inertial Measurement Unit
Infra Red
Integrated Starter Alternator
Integrated Starter Generator
Jane’s Armour and Artillery
Jane’s Defence Weekly
Joint Light Tactical Vehicle
Kit Basique de Contre-Mesures
Tulan Suunnittelutoimisto (ven)
Kit De Furtivité Multispectral, Multispectral Stealth Kit, monispektrisuoja
Kinetic Energy
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LAHAT
LAV
LCC
LDW
LEL
LIN
Li -ion
LiPo
LMP
LOS/BLOS
MBT
MCFC
MCGS
MCS
MEL
MoD
MOST
MOTS
MRAAS
MRAAS-KE
MRAP
MRM
MRM-CE

Laser Homing Anti Tank
Light Armored Vehicle
Life Cycle Cost
Lane Departure Warning
Low Energy Laser, alhaisen energiatason laser
Local Interconnect Network
Litium – ioni
Litium – ioni – polymeeri
Litium – metalli – polymeeri
Line of Sight/Beyond Line Of Sight
Main Battle Tank
Molten Carbonate Fuel Cell
Major Caliber Gun System
Mounted Combat System
Medium Energy Laser, keskitason energian laser
Ministry of Defence
Media Oriented Systems Transport
Military Off The Shelf
Multi Role Armament and Ammunition System
Kineettisen energian ohjattu ammus
Mine Resistant Ambush Protected
Mid Range Munition, ohjautuva keskietäisyyksien ampumatarvike
Keskimatkan kemiallisen energian taistelukärkeen perustuva ampumatarvike
MRM-KE
Keskimatkan kineettisen energian ampumatarvike
MST
Magnetic Systems Technology Ltd.
MTI
Moving Target Indicator
MTU
MTU Friedrichshafen GmbH (alunperin Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH)
MUSS
Multifunctional Self Protection System
MZ
Mehrzweck
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NBC
Nuclear, Biological, Chemical
NDIA
National Defense Industrial Association
Ni-Cd
Nikkeli – Kadium
Ni- MH
Nikkeli – metallihydridi
NVESD
Night Vision and Electronics Sensor Directorate, US
OCWS
Objective Crew Served Weapon
ODFL
Overmatching Direct Fire Lethality
OSEK/VDX Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug (Open systems and corresponding interfaces for automo-tive
Electronics); VDX Vehicle Distributed eXecutive
OWS
Overhead Weapon System/Station
PAFC
Phosphoric Acid Fuel Cell
PEMFC
Proton Exchange Membrane Fuel Cell (Polymer Electrolyte Membrane
Fuel Cell)
P/W
Power to Weight
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PROCIPAC
PSO
RFW
RHA
RMCS
RPG
RST-V
RTO
RWS
SAE
SECA
SEP
SOFC
SOW
STAFF
TARDEC
TERM
TOTS
TRADOC
TSS
TTCAN
TTP
TUSK
UAV
USA
VBCI
VRLA
WASAD
WEAG
WiFi
ZEV

Projectile cinétique à pénétration accrue
Peace Support Operations
Radio Frequency Weapon
Rolled Homogenous Armour
Royal Military College of Science, UK
Rutschnoi Protiwotankowij Granatomjot
Reconnaissance, Surveillance, Targeting Vehicle
Research and Technology Organisation, NATO
Remote Control/Controlled Weapon System/Station
Society of Automotive Engineers
Solid State Energy Conversion Alliance
Splitterskyddad Enhetsplattform/System Enhancement Package
Solid Oxide Fuel Cell
Side Obstacle Warning
Smart Target Activated Fire and Forget
Tank Automotive Research and Development Center, US
Tank Extended Range Munition
Technology Off The Shelf
(Army) Training and Doctrine Command
Tank Sight System
Time Triggered Controller Area Network
Time Triggered Protocol
Tank Urban Survivability Kit
Unmanned Aerial Vehicle
United States of America
Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie, GIAT
Valve Regulated Lead Acid (battery)
Wide Angle Surveillance And Detection
Western European Armaments Group
Wireless Fidelity
Zero Emission Vehicle
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7.1

Johdanto

Lentotekniikan tutkimukseen osoitetaan huomattavia resursseja, joita suuntaamalla voidaan oleellisesti vaikuttaa siihen mitä soveltamiskelpoista teknologiaa saadaan käyttöön.
Tästä syystä ei voida rajoittua tarkastelemaan vain teknisen tutkimuksen tämän hetkistä
sisältöä, vaan on myös arvioitava asejärjestelmille asetettavien vaatimusten kehittymistä,
koska tämä tulee ohjaamaan tutkimukseen tehtäviä investointeja.
Sotilasilmailun luonne seuraavan 15 vuoden aikana voidaan nähdä suhteellisen selvästi, sillä kaikki tarkastelujakson merkittävät asejärjestelmät ovat jo joko suunnittelu- tai
kehitysvaiheessa. Merkittävimpiä käyttöön tulevia asejärjestelmiä ovat hävittäjäkoneet
Euroﬁghter Typhoon (ensimmäiset 2-paikkaiset otettu käyttöön 2003) ja Lockheed
Martin F-22 Raptor (2005) sekä F-35 JSF Joint Strike Fighter (ensimmäiset toimitukset suunnitelmien mukaan 2009). Tarkastelujakson aikana tuotantoon tulevat myös
miehittämättömät taistelukoneet (UCAV, Unmanned Combat Air Vechile). Yksittäisten
miehittämättömien koneiden lisäksi käyttöön tullaan ottamaan myös miehittämättömiin taistelukoneisiin perustuvia verkkokeskisiä miehittämättömiä ilmataistelujärjestelmiä (UCAS, Unmanned Combat Air System), jotka voivat operoida myös tukialuksilta.
Muita todennäköisiä järjestelmiä ovat pitkän toiminta-ajan (useita päiviä) tiedustelulennokit sekä hypersooniset tiedustelu- ja rynnäkkökoneet. 1, 2
Mikään tiedossa oleva uusi asejärjestelmä ei kuitenkaan aiheuta äkillistä, epäjatkuvaa
muutosta ilmasodan luonteessa. Ilma-alusten käyttö sotatoimissa keskittyy voimakkaasti
operaation alkupäiviin. Teknologinen ja määrällinen ylivoima tuottaa toiselle osapuolelle ilmaherruuden, joka mahdollistaa laajojen maa- ja merioperaatioiden suorittamisen
vähillä tappioilla. Operaation myöhemmässä vaiheessa vaadittava teknologian taso on
alempi, mikäli kyetään säilyttämään ilmaherruus.
1

Hall, M.G., On Innovation in Aerodynamics. The Aeronautical Journal, December 1996.
New Word Vistas – Air and Space Power for the 21st Century, Summary Volume. USAF Scientiﬁc Advisory Board,
December 1995.

2
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Uusien konetyyppien kehittäminen (samoin kuin jo käytössä olevien) kohdistuu pääasiassa asejärjestelmään, paikannus- ja yhteysjärjestelmiin sekä informaation käsittelyyn
ja esittämiseen. Työntövoiman tuottamisen puolella tullaan useiden nykyisin käytössä olevien torjuntakoneiden liikehtimiskykyä parantamaan lisäämällä voimalaitteisiin
työntövoiman suuntaus.
Jatkuvan asejärjestelmien suorituskyvyn parantamisen sijaan tärkeimmäksi teknologiavalintoja ohjaavaksi tekijäksi on tullut järjestelmien hinta suhteessa saatavaan suorituskykyyn (affordability). Tämä tulee hidastamaan uusien teknologioiden käyttöönottoa toisaalta tutkimusresurssien pienenemisen ja toisaalta tuotekehityshankkeiden alentuneen
riskinsiedon vuoksi. Paine kustannusten alentamiseen tulee kasvattamaan kaupalliseen
käyttöön kehitettyjen järjestelmäkomponenttien ja kehitystyökalujen käyttöä (COTS,
Commercial Off the Self ) ja korostamaan logistisen osaamisen merkitystä käyttö- ja
huoltokulujen alentamiseksi ja käytettävissä olevan kalustomäärän lisäämiseksi. 2, 3, 4, 5, 6
Toisaalta koko maailmanpoliittinen tilannekin on muuttunut sellaiseksi, ettei laajamittaista suursotaa liene odotettavissa parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Tällaisessa
tilanteessa millään taholla ei liene intoa lähteä tekemään todella suuria kehitysponnistuksia. Pikemminkin yleisenä suuntauksena on se, että pyritään ylläpitämään nykyisen
kaltaista taistelukykyä aiempaa pienemmillä kustannuksilla. Tämä on ainakin periaatteessa mahdollista hyödyntämällä entistä enemmän elektroniikan ja tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kaluston ominaisuuksissa ja kehittelyvaiheessa.
Siviilitutkimus tuottaa soveltamiskelpoista teknologiaa erityisesti aerodynamiikan aloilta (laskennallinen virtausmekaniikka, laminaarivirtauksen hallinta, hypersooninen aerodynamiikka) sekä materiaalitekniikan ja järjestelmien (mm. sähköiset aktuaattorit)
aloilta. 3, 7, 8
Tässä kirjoituksessa käsitellään ilma-alusteknologian kehittymistä vuoteen 2020 mennessä. Painopiste asetetaan hävittäjäluokan lentokoneisiin ja niiden kehittämiseen käytettyihin teknologioihin sekä miehittämättömien ilma-alusten kehittymiseen. Lisäksi
sivutaan mm. kuljetuskoneiden, helikoptereiden ja avaruusilma-alusten teknologioiden
kehittymistä.
Luvussa 7.2 on pohdittu ilma-alusten karakterisointia. Perinteisen rooliluokittelun lisäksi pohditaan ilma-aluksen miehittämisen tuomia etuja ja haittoja sekä tarvitaanko
paljon halpoja lavetteja vaiko muutamia teknologisesti ylivoimaisia lavetteja.
Luvussa 7.3 käsitellään lentämisen fysiikkaan liittyviä aihe-alueita. Aerodynamiikan,
lentomekaniikan ja työntövoiman tuoton lainalaisuudet rajoittavat toteutettavien ratkaisujen määrää. Suunnittelu- ja analyysimenetelmien kehitys tuo mahdollisuuksia
3

Defense Technology Area Plan, Chapter I, Air Platforms. US Department of Defense, January 1997.
Scott, W.B., Future Fighter Mission Unchanged: Dominate the Air. Aviation Week & Space Technology, August 3,
1998.
5
A Celebration of Flight: 1908–1998. Flight International, 1998.
6
Defence Science and Technology Strategy, US Department of Defense, May 1996.
7
Europe at Crossroads, Aerospace America, October 1998.
8
Fifth Framework Programme for Research and Technological Development (1998–2002). Commission of the European Communities, Bryssel, 5.11.1997.
4
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ilma-aluksen aerodynaamisten muotojen optimointiin. Toisaalta yhä harvemmin pystytään tuottamaan aerodynaamisesti optimaalisia lentokoneita vaan yhä useammissa
koneissa aerodynaamisen suunnittelun tulee sopeutua esim. häivetekniikan (stealth)
vaatimuksiin.
Luvussa 7.4 keskitytään ilma-aluksen koko elinkaaren haasteisiin. Jo ilma-aluksen rakennesuunnitteluvaiheessa tulee entistä paremmin ottaa huomioon lukuisten nopeasti
vanhentuvien järjestelmien sijoittaminen koneeseen, rakenteen korjattavuus, kustannustehokkuus jne.
Luvussa 7.5 käsitellään työntövoiman tuottamisen kehitysnäkymiä. Työntövoiman
tuottamisessa on ollut esillä muutamia uusia voimanlähdetyyppejä, mutta pääpaino keskittynee olemassa olevien ratkaisujen hienosäätöön.
Luvussa 7.6 tarkastellaan sotilas- ja siviiliteknologioiden kytkeytymistä. Perinteisesti sotilasteknologia on ollut kehittyneempää kuin siviiliteknologia. Näköpiirissä on osien
vaihtuminen. Sotilasteknologian tuottaminen on kallista, ja siviiliteknologiaa hyödynnetään yhä laajemmassa määrässä myöskin sotilaspuolella. Nopeasti vanhentuvan teknologian ongelmaksi nousevat konﬁguraation hallinta ja tuotetuki koko ilma-aluksen
elinjakson ajalle sekä laitteisto- että ohjelmistopuolella.
Lopuksi muodostetaan mielikuva vuonna 2020 tuotantoon tulevasta hävittäjälentokoneesta. Kuvaan pyritään yhdistämään koko ilma-alusteknologian kehittyminen.

7.2

Ilma-alusten karakterisointi

7.2.1

Ilma-alusten roolit sodankäynnissä

Taistelukoneet
Tulevaisuuden miehitetty taistelukone on monitoiminen hävittäjäkone, jolla suoritetaan
useita eri tehtäviä: ilmatilan hallinta-, torjunta-, rynnäkkö- ja pommitustehtäviä. Koneet voidaan aseistaa ohjuksin, ohjattavilla pommeilla ja vapaasti putoavilla pommeilla.
Moottori- ja materiaaliteknologian kehitys mahdollistaa V/STOL (Vertical/Short Take
Off and Landing) -kyvyn ja sitä kautta entistä lyhyempien kiitoteiden käytön. Etenkin pystysuora laskeutumiskyky tekee koneen entistä vähemmän riippuvaiseksi kiinteistä tukikohdista. Todennäköisesti tulevaisuuden taistelukoneet kykenevät myös ns.
supercruiseen eli yliäänilentoon ilman jälkipolttoa. Rynnäkkökoneen torjuminen tulee
siis vaatimaan nykyistä nopeampaa reagointia, sillä supercruisen avulla koneet saattavat
kyetä tunkeutumaan ilmatilaamme matalalla yliääninopeudella.
Uutena ovat mukaan tulossa miehittämättömät taistelukoneet ja järjestelmät, joiden
rooliksi on suunniteltu miehitettyjen koneiden täydentämistä voimakkaasti puolustettujen alueiden ilmapuolustuksen lamauttamistehtävissä (SEAD, Supression of Enemy
Air Defense). Miehittämättömiä aluksia tullaan käyttämään mm. rynnäkkötehtävissä
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miehitettyjen hävittäjien suojaamana. Miehitetyt koneet säilyttävät roolinsa ilmaherruushävittäjinä.

Kuva 1.

X-45A demonstaattori pudottamassa GPS-ohjattua asetta. 9

Miehitettyjen hävittäjien poistumista ja niiden korvaamista miehittämättömillä on ennakoitu aikojen kuluessa. Nykyisillä elektroniikan ja tietotekniikan mahdollisuuksilla
tekniset mahdollisuudet sellaiseen ovat realistiset, mutta on hyvin mahdollista, että tiukentuneet eettis-moraaliset seikat estävät tällaisen muutoksen jatkossakin aseita käyttävien lentokoneiden osalta. Tätä arviota tukevat maailmanpoliittiset näkemykset, joiden
mukaan sotaa ei tulevaisuudessa ehkä käydä massiivisesti jotain maata vastaan kokonaisuudessaan, vaan vain jotakin valtaryhmittymää vastaan. Tällöin on hyvin tärkeää, että
aseita käytetään ainoastaan juuri oikeita kohteita vastaan.
Suunnittelukaudella on näköpiirissä, että miehittämättömien ilma-alusten ja risteilyohjusten ominaisuudet lähestyvät toisiaan. Sotatoimien alkuvaiheissa on tarve kyetä nopeasti muuttamaan maaleja tai jopa kutsua ohjukset takaisin. Tällöin ohjus tai UCAV, jolla
on pitkä toiminta-aika, mutta samalla myös tuhoamiskykyä, voidaan asettaa partioi9

NASA:n sähköinen kuva-arkisto, http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/X-45A/Large/EC04–0100–03.jpg.
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maan kriisialueelle mahdollista tehtävää varten. Liikkuvien maalien valinta siviiliväestön
keskeltä sotatoimien aikana vaatii myös nopeaa reagointia.

Muut koneet
Kuljetuskoneiden tarve pysyy ennallaan tai kasvaa. Tulevaisuuden taktisen kyvyn omaavilla kuljetuskoneilla pystytään lentämään nopeasti ja pitkiä matkoja (500–800 km/h,
5000 km) Strategiset kuljetuskoneet eivät silti poistu käytöstä, sillä niiden suurta kapasiteettia ja pitkää toimintasädettä 5000–15000 km tarvitaan. Maavaikutuksessa lentäviä
(WIG, Wing In Ground effect) suuria kuljetuskoneita saatetaan ottaa käyttöön mannertenvälisissä kuljetuksissa.
Strategisen iskun torjunta on nopeatempoista. Nopeiden henkilö- ja tavarakuljetuksien
varmistamiseksi tarvitaan yhteyskoneita, joilla pystytään toimimaan alle 1000 metrin
kiitoteiltä ja kuljettamaan useiden satojen kilojen kuorma usean sadan kilometrin päähän. Ilman omasuojalaitteita koneilla ei voi operoida taistelualueen läheisyydessä.
Ilmatankkauskalusto on avainasemassa nopeatempoisessa kriisitilanteessa, jossa aina vain
harvalukuisemman hävittäjäkaluston pitäminen ilmassa mahdollisimman monta tuntia
vuorokaudessa on tärkeää. Tehokkaaseen ilmatankkaustoimintaan tarvitaan vähintään
kaksi matkustajakoneen kokoluokkaa olevaa tankkeria. Myös miehittämättömille ilmaaluksille (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) suunnitellaan ilmatankkauskykyä.
Taistelun nopeatempoisuudesta johtuen tarvitaan myös kuljetushelikoptereita. Näitä
suojaamaan voidaan käyttää taisteluhelikoptereita. Näiden toimintasäteen tulee olla
muutama sata kilometriä.
Miehittämättömiä helikoptereita tarvitaan maajoukkojen panssarintorjuntaan ja tätä
kevyempien maalien torjuntaan sekä tiedusteluun. Näiden maavoimien käyttöön tarkoitettujen UAV:n selviytymiskykyä pyritään parantamaan häiveominaisuuksia parantamalla, esim. tekemällä koneista hiljaisempia ja pienentämällä tutkapinta-alaa. Tavoitteena on saada joukoille useita multi-mission tyyppisiä autonomisia miehittämättömiä
helikoptereita, jotka kykenevät yhteistoimintaan keskenään. Tällaisten koneiden toimintamatkan ei tarvitse olla montaa kymmentä kilometriä, sillä tavoitteena on muodostaa etulinjan lähelle UAV:n tankkaus ja ampumatarviketäydennyspisteitä.
Yhtenä miehittämättömien tiedustelukoneiden uutena alalajina ovat yhdysvaltojen puolustushallinnon kehittämiskohteena olevat hyvin pienet taistelulennokit (MAV, Micro
Air Vehicle). Nämä ovat lennokkeja, joiden suurin krakteristinen mitta on alle 15 cm.
Lennokeilla on lyhyt toiminta-aika, noin 20 ... 60 min, hyötykuorma on 1 ... 18 g ja
lentoonlähtömassa 10 ... 100 g. Lennokkeja voidaan käyttää mm. tiedusteluun. Nykyisin hyvinkin pienillä sensori- ja tiedonsiirtojärjestelmillä saadaan kerättyä taktisesti
hyödyllistä tietoa, joten tällaisten laitteistojen pienikokoisilla kuljettajille on nähtävissä
potentiaalista tarvetta.
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7.2.2

Ilma-aluksen miehittämisen edut ja haitat

Ilma-aluksen miehittämisen haitat
Kyetäkseen suorittamaan tehtävänsä ja selvitäkseen hengissä mahdollisesta alas ampumisesta ohjaaja tarvitsee:
– ohjaamon laitteineen sekä ohjaimet
– lentovarusteet (lentohaalari, kartat, g-puku, kypärä, maski, NVG, yms.)
– kuomun
– heittoistuimen
– pelastautumisvarusteet ja aseen
– ohjaamon ja g-puvun paineistus- ja ilmastointijärjestelmän
Nämä kaikki kasvattavat koneen massaa, vastusta, tutkapinta-alaa (kokoa) sekä taistelujärjestelmän hintaa. On esitetty arvioita, joiden mukaan ohjaajan poistaminen hävittäjästä johtaisi jopa 1000 kg:n painon säästöön. Massan kasvu vaatii isomman siiven,
moottorin sekä laskutelineen, jotka taas edelleen kasvattavat painoa ja hintaa. Massan
kasvu huonontaa liikehtimiskykyä ja toimintamatkaa; tutkapinta-alan kasvu lisää koneen haavoittuvuutta.
Ohjaaja itse on haavoittuvainen verrattaessa esim. pieneen tietokoneeseen. Ohjaajan
fyysiset rajat sanelevat koneen maksimitoiminta-ajan ja maksimiliikehtimiskyvyn.( Miehittämättömille koneille voitaisiin varsin helposti sallia kuormitusmonikerta 20 ilman
liiallista painonlisää.) Ohjaajaa varten tulee olla myös alkeis- ja jatkokoulutuskoneet,
pelastusorganisaatio sekä erityisterveydenhuolto. Myös ohjaamon varustus ja lentovarustus tarvitsevat oman huolto- ja asiantuntijaorganisaationsa.
Ohjaajan henki on arvokas ja joutuu taistelussa suuren uhan alle.
Ilma-aluksen miehittämisen edut
Tätä tarkastelua varten miehittämättömät ilma-alukset tulee jakaa vähintään kahteen
ryhmään:
– tietokoneohjatut, itsenäisesti toimivat UAV:t
– kauko-ohjatut UAV:t
Tämäkin jaottelu on karkea, sillä voi olla myös osittain tietokoneohjauksella toimivia
ilma-aluksia, joiden paikkaa, lento-ohjelmaa yms. säädetään kauko-ohjauksella.
Verrattuna tietokoneohjattuihin, itsenäisesti toimiviin UAV:hin miehitetyn ilma-aluksen edut ovat seuraavat:
– Miehitetyn ilma-aluksen riski ampua omia on pienempi kuin UAV:n.
– Miehitetty kone on kokemusten mukaan toimintavarmempi kuin miehittämätön,
etenkin huonossa säässä.
– Miehittämätön kone saattaa olla miehittämätöntä kalliimpi, koska sen järjestelmien tulee olla erittäin monimutkaiset kyetäkseen samaan suorituskykyyn miehitetyn
ilma-aluksen kanssa.
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– Ilma-aluksessa mukana oleva lentäjä pystyy ratkaisemaan ennalta arvaamattomia ongelmia. UAV menettää kykynsä ratkoa ongelmia, joita ei ole huomioitu sen softaa
tehtäessä.
– UAV:n navigointi perustuu yleensä joko inertiaan tai satelliittinavigointiin, tai niiden yhdistelmään. Lentäjä pystyy tarvittaessa navigoimaan ilman kyseisiä järjestelmiä, ainakin kohtuullisen hyvissä sääolosuhteissa.
– Lentäjä ohjaa lentokonettaan mm. tuntumansa ja koordinaatiokykynsä avulla. Näin
hän kykenee tunnistamaan hyvin monenlaisia lentotiloja ja lentämään konetta niissä
oikein. Tietokone ei välttämättä tunnista kaikkia lentotiloja ja/tai ei pysty ohjaamaan
niissä oikealla tavalla.
– Lentäjä kykenee seuraamaan ympäröivää ilmatilaa visuaalisesti ja muodostamaan siihen perustuvan kattavan tilannekuvan nopeasti.
Verrattuna kauko-ohjattuihin UAV:hin miehitetyn ilma-aluksen edut ovat seuraavat:
– ilma-aluksessa mukanaoleva lentäjä pystyy ehkä paremmin ratkaisemaan ennalta
arvaamattomia ongelmia, koska hänen tilannekuvansa ongelman suhteen on usein
parempi kuin kauko-ohjaavalla ohjaajalla (vrt. ongelma taistelutilanteessa, tekninen
ongelma).
– Koneessa oleva lentäjä kykenee paremmin tunnistamaan hyvin monenlaisia lentotiloja ja lentämään konetta niissä oikein. Kauko-ohjaavan ohjaajan on vaikeampi
tunnistaa kaikkia lentotiloja ja ohjata niissä oikealla tavalla.
– Lentäjä kykenee helpommin seuraamaan visuaalisesti ympäröivää ilmatilaa ja muodostamaan siihen perustuvan tilannekuvan.
On moraalisesti ja eettisesti hyvin vaikeaa tehdä sellaisia koneita, jotka tekisivät päätöksiä aseiden käytöstä, eli elämästä ja kuolemasta, itsenäisesti vaihtelevissa, hankalasti
ennakoitavissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Voitaneenkin pitää välttämättömänä,
että tällaisiin peruuttamattomiin päätöksiin on ihmisen osallistuttava. Ihmisen on siis
jollain tavalla ohjattava UCAV-konetta sitä koskevan reaaliaikaisen tilannekuvan perusteella. Tämä vaatii jatkuvaa ja runsasta kaksisuuntaista tiedonsiirtoa koneen ja päätöksentekijän välille. Yhteyden on toimittava aina luotettavasti kaikenlaisista häiriötekijöistä, kuten tahallisesta häirinnästä riippumatta. Tällainen yhteys on UCAV-koneiden
käyttöönoton yksi ongelma.
Toisaalta, vaikka ohjaajan siirtäminen pois UCAV-koneesta yksinkertaistaa sitä, tulee
koneesta kuitenkin suhteellisen kallis jo asekuorman takia. Tällöin konetta ei haluta
helposti menettää vikojen tai taisteluvaurioiden seurauksena. Kaikenlaisiin vikoihin varautuminen ja niiden ennakoiminen lisää kustannuksia, eikä se todennäköisesti onnistu
kattavasti. Niinpä onkin esitetty sellaisiakin arvioita, joiden mukaan taistelukoneiden
elinkaarikustannukset tulevat lopulta kuitenkin halvemmiksi ja kokonaisuus tehokkaammaksi, kun koneen mukaan laitetaan älykäs päätöksentekijä, ohjaaja, joka osaa
reagoida ennalta ohjelmoitua laitteistoa paremmin yllättäviin tilanteisiin.
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7.2.3

Ilma-alusten laatu vs. lukumäärä

Vertailtaessa eri teknologioita, tehdään usein lyhytnäköisiä päätelmiä toisen teknologian
ylivertaisuudesta. Uuden teknologian ajatellaan tuottavan täydellistä tuotetta; lentokoneita, jotka eivät vikaannu tai ohjuksia, jotka aina osuvat.
Ilmataistelutilanne on monimutkainen tapahtuma, jossa pelkällä teknologisella ylivoimalla ei välttämättä saavuteta haluttua tulosta. 1800 km/h toisiaan lähestyvät lentolaitteet tekevät ilmataistelusta nopeatempoisen tapahtuman, mikä ei välttämättä mahdollista
oman aseistuksen optimaalista käyttöä. Tilanteita tuleekin lähestyä todennäköisyyspohjaisella ajattelulla. Jo tällä hetkellä on käytössä hyviä työkaluja ilmataistelutilanteen mallintamiseen.
Ilmataistelutilanteessa on kovia reunaehtoja. Esimerkiksi kuudella AMRAAM-ohjuksella ja kahdella Sidewinder-ohjuksella varustettu Hornet voi tuhota maksimissaan 8 lentävää laitetta. Lisäksi voidaan pudottaa muutama aseistamaton tai liikehtimiskyvyltään
alhaisen suorituskyvyn laite.
Vuonna 2020 ilmataistelutilanteessa vahvimmalla osapuolella on olemassa usean eri
tason ilma-aluksia; muutamia pitkän etäisyyden vaikuttamiseen kykeneviä kalliita ja
teknologisesti kehittyneitä (ilmaherruushävittäjät) sekä useita halpoja, jotka kykenevät
toimimaan suojattuna esimerkiksi rynnäkkötehtävissä. Jälkimmäiset voivat olla miehittämättömiä taisteluilma-aluksia. Niillä kyetään saamaan aikaan ilmataistelutilanteita,
joissa vastapuoli joutuu sitoutumaan taisteluun taistelun tuloksen kannalta toisarvoisten
kohteiden kanssa kuluttaen näin toiminta-aikaansa ja ilmataisteluohjuksiaan.

7.3

Ilma-alusten aerodynamiikka ja lentomekaniikka

7.3.1

Yleistä

Hävittäjäkoneiden historia on likimain sadan vuoden pituinen ja koneiden aerodynamiikan ja lentomekaniikan kehittelyyn on uhrattu huomattavia voimavaroja. Niinpä
on luonnollista, että nykyään kehitys on hidasta ja parannukset vaativat yhä suurempia
ponnistuksia ja tulevat yhä kalliimmiksi. Pitkän historian ja hyvinkin innovatiivisten
kokeilujen perusteella mitään radikaaleja parannuksia tuovia kehityssuuntia ei ole nähtävissä koneiden aerodynamiikassa tai lentomekaniikassa. Toisaalta yleisenä suuntauksena on pyrkiä ylläpitämään nykyisen kaltaista taistelukykyä aiempaa pienemmillä kustannuksilla.
Aerodynaamiselle suunnittelulle uusia haasteita aiheuttavat mm. häiveominaisuuksien
vaatimukset, pyrstöttömät konﬁguraatiot, virtauksen irtoamisen ja virtaussuuntaisten
pyörteiden hallinta, akustisten kuormien vaimennus asekuiluissa sekä työntövoiman
suuntauksen käyttö primääriseen ohjaukseen. 1
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Haastavan osa-alueen yksittäisen lentokoneen ohjaukseen tuo erilaisten optimilentoratojen käyttö. Vuonna 2020 kyetään mallittamaan ilmataistelutilanne hyvin tarkasti.
Käyttämällä hyväksi lentokoneessa olevaa tilannetietoa, päätöksenteko- ja optimilentoratamalleja voidaan rakentaa ilmataistelutilanteeseen sopiva optimaalinen reaaliaikainen
liikehtiminen. Tätä ominaisuutta käytettäneen etupäässä ilmataisteluohjuksissa ja miehittämättömissä taistelukoneissa, mutta on myös sovellettavissa vaihtoehtoisesti miehitetyn lentokoneen ohjaamiseen.

7.3.2

Aerodynaamisen suorituskyvyn kehittäminen

Sekä siviili- että sotilastutkimuksessa suuri paino on edelleen koneiden aerodynaamisen suorituskyvyn kehittämisessä. Laminaarivirtauksen hallinnalla pyritään pitämään
rajakerros laminaarina mahdollisimman suurella osalla koneen pintaa, erityisesti siiven
alueella. Paitsi paremmalla geometrian valinnalla, voidaan tavoitteeseen päästä esim. koneen pinnan läpi tapahtuvalla rajakerroksen imulla, adaptoituvalla siiven geometrialla
tai muilla adaptiivisilla rakenteilla (esim. pietsosähköiset kiteet). Adaptoituvaa siiven
geometriaa voidaan myös käyttää koneen suoritusarvojen optimoimiseksi suuremmassa
joukossa suunnittelupisteitä sekä siiven aeroelastisten värähtelyjen vaimentamiseen, jolloin rakenteen jäykkyyttä voidaan vähentää. Tällä voidaan alentaa koneen tyhjämassaa
7 ... 20 %. 3
Virtaussuuntaisten pyörteiden käyttö rajakerroksen irtoamisen hallintaan on yleistä nykyaikaisissa, liikehtimiskykyisissä sotilaskoneissa. Tekniikan käyttöä pyritään laajentamaan, mikä edellyttää koemenetelmien ja virtauslaskennassa käytettävien turbulenssimallien kehittämistä.
Suurella kohtauskulmalla lentämisellä on ollut menneinä vuosikymmeninä suuri merkitys lähi-ilmataistelutekniikoissa. Koneen aseakseli kyetään tällä tavoin suuntaamaan
hetkellisesti kohti maalia ilmataistelutilanteessa. Suuren kohtauskulman käytön merkitys on vähenemässä kehittyvien asejärjestelmien myötä. Nykyaikainen ilmataisteluohjus
kyetään laukaisemaan kypärätähtäintä käyttäen hyvin suurella kulmalla koneen pituusakseliin verrattuna.
Kuljetuskoneissa ei ole nähtävissä vallankumouksellista aerodynaamista kehitystä vuoteen
2020 mennessä. Lentomekaniikan puolella potentiaalia on ehkä jonkin verran enemmän. Kuten taistelukoneet, hyötyisivät kuljetuskonetyypitkin luonnollisesta staattisesta
vakavuudesta tinkimisestä vastuksen vähenemisen ja maksiminostovoiman kasvamisen
muodossa, kun pyrstöltä vaadittavaa tasapainottavaa voimaa voitaisiin vähentää. Siviilipuolella tällaisen kehityksen ovat estäneet konservatiiviset lentokelpoisuusmääräykset.
Pitkä kokemus sotilaskoneiden lennonohjausjärjestelmistä on kuitenkin osoittanut, että
moninkertaiset, sähköiset ohjausjärjestelmät toimivat äärimmäisen luotettavasti. Koska
sotilaskonepuolella ollaan vähemmän konservatiivisia kuin siviilipuolella, voisi odottaa,
että seuraavan sukupolven suuret kuljetuskoneet olisivat luonnostaan staattisesti epävakaita. Tällainen kehitys tuskin kuitenkaan konkretisoituu ennustusjaksolla, koska projekteja alkaa niin harvoin.
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7.3.3

Laskennallinen virtausmekaniikka

Aerodynamiikan tutkimusta ja kehitystä ovat vieneet eteenpäin erityisesti laskennallisen
virtausmekaniikan (CFD, Computational Fluid Dynamics) ja siihen liittyen turbulenssimallien kehittyminen yhdessä tietokoneiden laskentakapasiteetin kasvamisen kanssa.
Hyvin monimutkaisiakin konﬁguraatioita pystytään laskemaan tarkoilla menetelmillä,
mikäli laajaa virtauksen irtoamista ei tapahdu, eikä virtaus ole ajasta riippuvaa. Yhdysvalloissa laskettiin jo vuonna 1998 kokonaista F/A-18E-konﬁguraatiota, jonka laskentahilassa oli 11 miljoonaa laskentatilavuutta 10. Suomessa on kehitetty F-18C:n virtauslaskentaa varten uusi virtaussimulointihila, jossa on yli 15 miljoonaa laskentatilavuutta 11.
Uusi malli mahdollistaa myös ohjainpintojen asennonmuutosten huomioinnin.

Kuva 2.

F-18C Hornetin virtaussimulaation tulosten esitys (5 g:n veto). 11

10

Airspace ’98 - the Year in Review. Aerospace America, December 1998.
Salminen, E., Uusi F-18C Hornet virtaussimulointimalli. Teknillinen korkeakoulu, Sovelletun termodynamiikan
laboratorio, raportti F-13, Espoo 2004 (julkaisematon).
11
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Laskennalliset menetelmät eivät kuitenkaan pysty riittävällä tarkkuudella ennustamaan
monimutkaisten konﬁguraatioiden maksiminostovoimaa, vastusta tai ohjattavuutta
koko suunnitellulla lentoalueella. Laskennallisten menetelmien pääpaino tulee edelleenkin olemaan algoritmien kehittämisessä monimutkaisten konﬁguraatioiden ja epästationäärin (ajasta riippuvan) virtauksen käsittelemiseksi hyväksyttävässä laskenta-ajassa,
turbulenssimallien kehittämisessä, aeroelastisissa analyyseissä sekä aerodynaamisten simulaatioiden liittämisessä suunnittelun optimointiin.

7.3.4

Aerodynaamiset ominaisuudet vs. häiveominaisuudet

Taistelukoneiden aerodynaamisten ja lentomekaanisten ominaisuuksien parannusmahdollisuudet vaikuttavat rajallisilta. Vaikeuksia lisäävät entisestään sensoritekniikan kehityksen seuraukset, joiden takia ensilinjan hävittäjäkoneissa ovat tärkeiksi vaatimuksiksi
tulleet häiveominaisuudet (Low observability, stealth). Hyvät häiveominaisuudet, eli
kyky välttää havaittavuus vastustajan sensoreilla, ovat osin ristiriitaisia perinteisten lentoteknisten vaatimusten kanssa. Vaikuttaa toisaalta siltä, että hyvät häiveominaisuudet
ja suorituskyky lentokoneena on mahdollista saavuttaa, mutta tällaisen koneen kehittelytyö on erityisen hidasta ja kallista. Lisäksi koneella operointi voi olla hankalaa.
Yhtenä konkreettisena ajatuksena häiveominaisuuksien parantamiseksi on esitetty koneen pyrstön poistamista, jolloin pyrstöön liittyvät signaaliheijastukset jäisivät pois.
Koneen voi odottaa samalla keventyvän ja vastuksen vähentyvän. Tällöin koneen ohjaus hoidettaisiin pelkästään koneen työntövoimaa kääntämällä. Tällaisen koneen aerodynaaminen ja varsinkin lentomekaaninen suunnittelu ohjausjärjestelmän osalta olisi
uutta ja vaativaa.
On kuitenkin epäilyttävää, johtaisiko aerodynaamisten ohjainpintojen poistaminen
kokonaisuuden kannalta hyvään tulokseen. Aerodynaaminen ohjaus on yleensä hyvin
tehokasta ja vähän tehoa kuluttavaa. Työntövoimalla ohjattavan koneen pitäisi aina
lentää suhteellisen suurella tehoasetuksella ohjattavuuden säilyttämiseksi, ja monissa
tilanteissa tätä pitäisi kompensoida tehokkailla aerodynaamisilla jarruilla. Tällainen tahallinen työntövoiman ja vastuksen vastakkain asettelu ei vaikuta tehokkaalta. Moottorivika merkitsisi lisäksi myös ohjattavuuden välitöntä menetystä, mikä johtaisi helposti
lisätappioihin tai hyvin konservatiiviseen moottorin suunnitteluun.
Tarkastelujakson aikana älykkäiden, esimerkiksi magneettikentän vaikutuksesta muotoaan muuttavien, materiaalien kehitys tulee mahdollistamaan aerodynaamisen ohjauksen
ilman erillisiä liikkuvia ohjainpintoja. Näin pystytään eliminoimaan ilma-aluksista useita tutkaheijastuksia aiheuttavia geometrisia epäjatkuvuuksia. Keksintö ei tosin ole kovin
uusi; käyttiväthän jo Wrightin veljekset siiven vääntämistä koneen ohjaamiseen.

7.3.5

Hypersooninen aerodynamiikka ja avaruuden hyödyntäminen

Nykyisten hävittäjäkoneiden optimaalisin lentonopeus on noin 0,9 kertaa vallitseva äänennopeus. Yliääninopeutta voidaan lentää käyttämällä hyväksi moottorin jälkipoltinSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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ta. Lentokoneen muotoa ja moottoritekniikkaa kehittämällä ollaan kyetty tuottamaan
lentokoneita, jotka kykenevät nk. supercruiseen eli yliäänipuolella lentämiseen pelkän
perusmoottorin avulla. Suunnittelujaksolla ei ole näköpiirissä uusia teknologioita, joilla kyettäisiin toimimaan matalalla pitkiä aikoja yliääninopeudella. Ilma-aluksen vastus
kyetään minimoimaan uusien mallinnustekniikoiden avulla, mutta kovaa reunaehtoa eli
paineaaltoa ei kyetä poistamaan.
Avaruuden hyödyntämisellä kyetään kasvattamaan lentokoneiden nopeutta hypersooniselle alueelle sekä mahdollisesti kasvattamaan kantamaa koko maailman kattavaksi.
Tällaisilla koneilla voidaan suorittaa rynnäköinti- ja valvontatehtäviä, mutta niiden
käyttö ilmaherruushävittäjinä matalalla toimivia kohteita kohtaan on ongelmallista. Ilmakehään saapuminen vaatii hyvän lämpösuojauksen sekä loivan lähestymiskulman.
Avaruudesta matalalla lentävää kohdetta ammuttavan ilmataisteluohjuksen suunnittelu
on myöskin haastava tehtävä.

7.3.6

Pienet lennokit ja ilmataisteluohjukset

Pienikokoisten ilma-alusjärjestelmien saaminen toimiviksi edellyttää pienten Reynoldsin lukujen aerodynamiikan kehittämistä mm. työntövoiman tuottamiseen ja ohjaamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 12. Samoin pienille koneille sopivat rakenneratkaisut lienevät sellaisia, jotka asettavat totutuista poikkeavia ehtoja ja rajoituksia
aerodynaamiselle suunnittelulle. Pienten koneiden liikehtiminen on myös äkkinäistä,
minkä seurauksena virtaustilanteita täytynee tarkastella usein ajasta riippuvina. Nopea
dynamiikka vaatii paljon myös lennonohjausjärjestelmältä, jonka on taattava sensoreille
riittävän vakaa alusta. Järjestelmien pitää toisaalta olla yksinkertaisia ja halpoja, joten kehitys on haasteellista. Onkin ennakoitavissa, että yleismaailmallisesti tullaan tekemään
paljon tutkimus- ja kehitystyötä lähitulevaisuudessa hyvin pienten lentokoneiden parissa.
Kuten lentokoneissakin, on elektroniikan ja tietotekniikan kehitys parantanut selvästi
ilmataisteluohjusten ominaisuuksia, ja tällainen kehitys tulee epäilemättä jatkumaan.
Ohjaus- ja maalintunnistuskyvyn jatkuva paraneminen ja toisaalta pyrkimys pitää laukaiseva kone kaukana maalista ovat johtaneet tarpeeseen kasvattaa ohjusten kantamaa.
Tällainen suuntaus onkin konkretisoitunut siten, että ilmaa hengittäviä moottoreita
käyttäviä, alle äänennopeudella lentäviä ilmasta-maahan ohjuksia on otettu käyttöön.
Hypersoonisia, ilmaa hengittäviä moottoreita käyttäviä, ilmasta-ilmaan ohjuksia otettaneen käyttöön muutaman vuoden kuluessa. Tällaiset moottorit ovatkin pitkälle kantamalle välttämättömiä. Niiden liittäminen hyvin nopeasti lentäviin ohjuksiin on kuitenkin aerodynaaminen haaste. Pitkän kantaman ohjuksissa korostuu myös itse ohjuksen
vastus, joten niiden toiminta ja suunnitteluvaatimukset lähenevät itse taistelulentokoneita. Monipuoliset simulaatiot ovat epäilemättä tärkeitä hyvän kokonaiskompromissin
löytämiseksi.
Lähitaisteluohjuksissa työntövoimankääntöohjaus (TVC, Thrust Vector Control) on tulossa välttämättömäksi. Tämä tarjoaa samantapaisia haasteita kuin vastaavan toiminnon
hyödyntäminen lentokoneissa, mutta ohjusten dynaaminen käytös on paljon rajumpaa.
12

Francis, M. S., Advanced Unmanned Vehicle Systems, DARPA, 1996.
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Tarkastelujen on siis oltava aina ajasta riippuvia ainakin lentomekaniikan osalta. Myös
ajasta riippuville virtaussimuloinneille lienee selvää tarvetta.

7.3.7

Suunnittelu- ja mallinnusmenetelmät

Konkreettisia esimerkkejä lähitulevaisuuden käyttökelpoisista suunnittelu- ja tutkimusmenetelmistä lienevät entistä kattavammat simulaatiot. Suomessakin on päästy jo varsin
pitkälle numeerisessa virtauslaskennassa, eli aerodynaamisissa simulaatioissa. Toisaalta
lentokoneiden monimutkaisia ohjausjärjestelmiä niihin liittyvine ohjainpinta-aktuaattoreineen ja fyysisine liikerajoineen voidaan mallintaa. Lentävän kappaleen kuuden vapausasteen lentomekaaninen simulointi on jo tunnettua, vakiintunutta tekniikkaa. On
jo nyt täysin mahdollista kytkeä nämä simulaatiot interaktiivisesti toisiinsa, jolloin saadaan ainakin periaatteessa menetelmä, jossa virtauskenttää lasketaan liikehtivän ja tilanteen kehittymisen mukaan muotoaan ja lentotilaansa muuttavan lentokoneen ympärillä
kaikenlaisissa tilanteissa. Tarvittaessa simulaatioon on helppoa kytkeä mukaan ainakin
primääriset aeroelastiset muodonmuutokset dynaamisen rakennemallin kautta.
Tällainen integroitu simulaatio tarjoaa työkalun, jolla voidaan esimerkiksi tarkastella
realistisesti koneen liikehtimistä syvällä sakkaustilassa, jolloin perinteinen vakavuusderivaattoihin perustuva lentomekaaninen mallinnus ei toimi. Simulaation puitteissa
voitaisiin vaikkapa kehitellä lennonohjausjärjestelmään sopivia ohjauslakeja lentoalueen
äärirajoilla ja eliminoida vaarallisten virheliikkeiden seuraukset. Myös puuskavasteita
voitaisiin tarkastella siten, että saataisiin sopivalla ohjauksella lento mahdollisimman
tasaiseksi ja rakenteen kuormitukset pieniksi. Nykyhetken tietokonekapasiteetilla tällainen pitkälle integroitu simulaatio on vielä epäkäytännöllisen raskas ajasta riippuvan
virtauslaskennan takia, mutta vuoteen 2020 mennessä sellainen lienee aivan käytännöllinen.
Miehitettyjä lentokoneita ajatellen simulaatioihin on otettava jossain kehittelyn vaiheessa myös ihminen. Miehitetyissä taistelukonesimulaattoreissa viimeisin kehitysaskel
on sentrifugin yhdistäminen siihen, jolloin voidaan simuloida jatkuvaa lentoa suurella
kuormitusmonikerralla ja äkillisiä kuormitusmonikerran muutoksia. Tällaisella laitteella
voidaan tutkia selvästi aiempaa paremmin ohjaajan fyysisten ominaisuuksien merkitystä
ja minimoida niistä johtuvia ongelmia, kuten tajunnan menetystä kasvatettaessa kuormitusmonikertaa äkillisesti (G-LOC, G induced Loss of Cousciousness).
Suunnittelumenetelmien kehittämisen ja tarkentamisen yleisenä tavoitteena on tietysti
koko suunnitteluprosessin nopeuttaminen ja kustannusten vähentäminen. Pyrkimyksenä on, että oikeat ratkaisut osattaisiin tehdä suoraan ilman yrityksen ja erehdyksen
menetelmää ja kalliita kokeiluja fyysisillä malleilla, kuten tuulitunnelimalleilla ja prototyypeillä. Samalla voidaan päästä siihen, että lopputuote käyttäytyy kaikissa tilanteissa
hallitusti ja ennakoidusti, jolloin kalliit onnettomuudet ja virhetoiminnot vähentyvät
entisestään. Tämä vähentää myös osaltaan konelaivaston elinkaarikustannuksia.
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7.4

Ilma-alusten rakenne

7.4.1

Yleistä

Rakenteen osuus sotilaskoneiden suurimmasta lentoonlähtömassasta on laskenut vuodesta 1980 n. 35%:sta 29%:iin. Tämä on mahdollistanut koneiden hyötykuorman, tai
vaihtoehtoisesti kantaman ja toiminta-ajan merkittävän kasvun.
Uusien lentokonehankkeiden materiaalivalinnoissa kahtena pääkilpailijana jatkavat
edelleen alumiiniseokset ja hiilikuitulujitetut muovikomposiitit. Titaaniseosten käyttöä
rajoittaa edelleen materiaalin korkea hinta.
Hiilikuitukomposiittien osuus rakenteen massasta on lisääntynyt n. 40%:iin uusissa
hävittäjähankkeissa (Euroﬁghter). Miehittämättömien ilma-alusten rakenteissa uudet
valmistustekniikat otetaan nopeammin käyttöön. Tarkastelujaksolla tullaan ottamaan
käyttöön useita miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden kantavat rakenteet koostuvat
pelkästään komposiittimateriaaleista. Niiden käyttöä puolustavat mm. painonsäästö,
väsymiskestävyys ja stealth -ominaisuudet. Hiilikuitukomposiittien korkeat valmistuskustannukset ja huono iskuvaurioiden sieto on kuitenkin rajoittanut materiaalin käytön
lisääntymistä. Käynnissä olevat tutkimukset pyrkivät vähentämään herkkyyttä iskuvaurioille ja siten parantamaan materiaalin tarjoamaa ballistista suojausta. 13, 14
Sotilaskoneiden valmistusmäärien aleneminen kylmän sodan päättymisen jälkeen on
johtanut valmistuksen suunnittelun ja valmistusmenetelmien voimakkaaseen kehittymiseen pienten sarjojen taloudelliseksi tuottamiseksi (Lean Production). Tämä kehitys tulee lyhentämään tuotekehityssykliä ja taloudellisesti mahdollistamaan lyhyemmät
sarjat. Kehityksessä on tärkeänä osana myös siviilituotteisiin käytettyjen kaupallisten
standardikomponenttien käyttö. Tämä tulee vaikuttamaan valmiussuunnitteluun ja
valmiuden edellyttämiin varaosavarastoihin, sillä kaupallisten standardikomponenttien
tuotespesiﬁkaation muuttaminen on mahdollista ilman tuotteen loppukäyttäjän suostumusta.

7.4.2

Materiaalit

Materiaalikenttä jakautuu karkeasti kahtia: metallisiin materiaaleihin ja kuitulujitettuihin komposiitteihin. Jälkimmäisten osuus sotilaskonepuolella on jo pitkään ollut merkittävä ja säilynee sellaisena. Matkustajakoneissa komposiittien osuus on voimakkaasti
lisääntymässä (Airbus A380 ja Boeing 787). Oletettavaa onkin, että vuonna 2020 markkinoilla on matkustajakoneita, joiden päärakenteet (siipi, runko) ovat komposiittisia.
Tosin erityisesti Airbus on viestittänyt, että metallit voivat lähitulevaisuudessa parantaa
kilpailukykyään uusien seosten ja valmistusmenetelmien ansiosta.
Metallien ennustetaan kehittyvän lähinnä uusien ja tiukemmin määriteltyjen seosten ja
lämpökäsittelyprosessien kautta (teräs, titaani- ja alumiiniseokset). Alumiineihin liittyy
13
14

Basic Research Plan, US Department of Defense, January 1997.
Davies, G.A.O., Aircraft Structures. The Aeronautical Journal, December 1996.
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oleellisesti lujien ja hitsattavien seosten sekä hitsausmenetelmien kehitys ja käyttöönotto
(esim. Airbus A380).
Samalla kun komposiittimateriaalit kasvattavat osuuttaan, metallien kehittämiseksi on
käynnissä mittavia hankkeita tutkimuslaitosten ja teollisuuden yhteistyönä. Materiaalien
mallinnuksella on kehitetty entistä paremmin lentokoneisiin soveltuvia metalliseoksia.
Esimerkiksi alumiiniseosten murtositkeyttä, jäykkyyttä ja lujuutta on pystytty parantamaan samanaikaisesti, jolla on todettu mahdolliseksi saavuttaa lähes 10 % painonsäästö
nykyisiin laatuihin verrattuna 15.
Alumiini-litium -seosten käyttö on alkuvaikeuksien jälkeen lisääntynyt. Materiaalin
käyttöönoton jälkeen esiin nousi useita, lähinnä materiaalin valmistustekniikan aiheuttamia ongelmia, kuten huono vaurionsieto paksuussuunnassa ja jännityksen aiheuttama
delaminoituminen raerajoja pitkin (spalling). Uusien Al-Li-seosten (esim. Al 2195 ja Al
8090) myötä materiaalin käyttö on laajentumassa. Kitka- ja laserhitsatut Al-Li-seokset
ovat houkutteleva vaihtoehto niitatuille pintalevyille, tosin ensisijaisesti suurissa siviilikoneiden osissa. Uusien seosten sovellutuksia ovat esim. avaruussukkulan 47 m pitkä
ulkoinen polttoainetankki, jossa saatiin Al-Li-seosten käytöllä 3400 kg rakennemassan
säästö. Muita sovellutuksia on mm. yksi F-16-hävittäjän päärunkokaari, jossa kaaren
väsymisikä kasvoi n. kolminkertaiseksi alumiiniseen kaareen verrattuna. Al-Li-seoksia käytetään merkittävästi myös EH-101 Merlin -helikopterissa, Euroﬁghterissa sekä
Lockheed Martinin JSF –prototyypissä. 14, 16
Komposiittipuolella merkittäviä materiaaliuutuuksia ei ole näköpiirissä. Päälujitteena
säilynee hiilikuitu, jonka ominaisuuksia saadaan edelleen jossain määrin parannettua.
Matriisimuoveista kertamuovit, erityisesti epoksit, säilyttänevät valta-asemansa. Kestomuoveihin perustuvien komposiittien käyttö tulee kuitenkin kasvamaan. Nykyisellään
niitä on käytetty ilma-aluksissa lähinnä verhouslevyinä, mutta jo Airbus 340 ja 380-koneissa on käytetty lämpömuovattuja ja vastushitsattuja kestomuovikomposiitteja siipien
johtoreunoissa. Uusien materiaalien käyttöönotto tulee mahdollistamaan myös monien
uusien tuotantomenetelmien kehittymisen. Uudet tuotantotekniikat tulevat tarjoamaan
mahdollisuuksia kustannustehokkaampaan valmistukseen, erityisesti piensarjatuotannossa. 17
Komposiittimateriaalien ja -tuotantotekniikoiden kehittämisessä olennaista on edelleenkin lopputuotteen hinnan alentaminen. Erityiskohteita tutkimuksessa ja kehityksessä
ovat komposiittimateriaalien vaurionsiedon parantaminen, laminaattien paksuussuuntaisten lujuusominaisuuksien parantaminen ja kustannustehokkaiden valmistusmenetelmien kehittäminen. Luotettavuutta vähentävä konkreettinen ongelma komposiittien
käyttäytymisessä on niiden herkkyys iskuvaurioille. Komposiittien vaurioitumisen simulointi on tältä kannalta oleellinen tutkimuskohde.
Kantavuudeltaan suurissa rakenteissa komposiittiosien laminaattipaksuudet kasvavat,
jolloin korostuvat laminaattien paksuussuuntaisten (through-thickness) lujuusominai15

Defence and Aerospace Research Partnership, Advanced Metallic Airframes [www.airframemetallics.qinetiq.com/default.htm, viitattu 23.2.2004]
16
Brown, A.S., Al-Li Comes Back to the Future. Aerospace America, November 1998.
17
Composites Technology, March 2006.
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suuksien heikkoudet. Painonsäästön saavuttaminen metallien käyttöön verrattuna tulee
tällöin haastavammaksi. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään paksuussuuntaisten ominaisuuksien parantamiseksi. Erityisiä kehittämiskohteita ovat mm. 3-D komposiitit (interleaving ja hartsirikkaat välikerrokset). Kolmiulotteisten kuteiden ja tikkausten käyttö
rajoittunee pitkään sekundäärirakenteisiin. 18
Luotettavuusnäkökohtien lisäksi oleellisena rajoituksena komposiittien käyttöönotossa
on korkea hinta verrattuna metallien käyttöön. Raaka-ainekustannuksissa ei materiaalitoimittajien väittämien perusteella ole nähtävissä laskua tulevaisuudessa. Kustannussäästöjä tulee näin ollen hakea kehittämällä halvempia valmistusmenetelmiä ja toisaalta
tehokkaampia ja luotettavampia kunnonvalvontamenetelmiä tuotteen elinkaarikustannusten pienentämiseksi. 18
Uutena alueena lentokonerakenteissa ovat käyttöön tulossa hybridirakenteet, joissa on
pyritty yhdistämään metallien ja komposiittien hyviä ominaisuuksia. Mielenkiintoisimpia hybridirakenteita ovat kuitulujitetuista kerroksista ja metallikerroksista muodostetut laminaatit. Lasikuitu/epoksi- ja alumiinikerroksista koostettuja GLARE-levyjä
käytetään A380:n rungossa erityisesti sen hyvän vauriosiedon (damage tolerance) takia.
GLAREn käyttö lisääntynee tulevaisuudessa. Vastaavia hiili/epoksi- ja titaanikerroksista
koostettuja rakenteita kehitetään.
GLAREn tyyppistä materiaalia/rakennetta on suunniteltu käytettäväksi myös JSF -hävittäjähankkeessa. Ylisoonisessa hävittäjäkoneessa erityisvaatimuksia aiheuttavat mm.
korkeammat käyttölämpötilat, jonka vuoksi GLARE on todettu nykyisellä kokoonpanolla sopimattomaksi. Soveltuvuus korkeampiin käyttölämpötiloihin edellyttää sekä
erilaista alumiiniseosta että hartsisysteemin vaihtamista korkeammassa lämpötilassa kovettuvaan. 19

7.4.3

Valmistusprosessit

Kertamuovimatriisisten komposiittirakenteiden valmistuksessa injektiomenetelmät eri
variaatioina ovat osittain korvanneet ja korvaamassa prepreg-menetelmiä. Tämä trendi
jatkuu. Suurien rakenteiden valmistukseen on kehitetty erityisesti nk. RFI-menetelmää
(Resin Film Infusion), jossa matriisiaine on kalvona ja injektoituu lujitteisiin pääosin
paksuussuunnassa. Toinen kehityksen kohteena oleva valmistusprosessi on kuitulaminointi, joka on kelauksen variaatio, mutta soveltuu huomattavasti monimutkaisempien
kappaleiden valmistukseen. Menetelmä soveltuu myös kestomuovimatriisisten rakenteiden valmistukseen. Kestomuoveihin perustuvien komposiittirakenteiden tuotannossa
lämpömuovaus tulee yleistymään.
Injektiotekniikoilla voidaan prepreg-menetelmiin verrattuna säästää mm. materiaalikustannuksissa, materiaalien varastointikustannuksissa ja muottikustannuksissa. Toisaalta
voidaan valmistaa suurempia osia verrattuna prepreg-tekniikkaan, jossa autoklaavin
koko rajoittaa valmistettavan kappaleen kokoa. Injektiotekniikoilla on periaatteessa
18

National Advisory Committee, Materials & Structures Requirements for Civil Wing Technology [www.iom3.org/foresight/nac/wing_summary/appendix.htm, viitattu 23.2.2004]
19
Delft University of Technology, Aerospace Materials and Structures [Projects www.sml.lr.tudelft.nl/r_projects.html]
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mahdollista saavuttaa yhtä hyvä lopputuotteen lujuus ja laatu (korkea lujitepitoisuus,
alhainen huokospitoisuus) kuin prepreg -tekniikalla. Injektiotekniikoiden alueella tarvitaan vielä kehitystyötä mm. injektioparametrien hallitsemiseksi. 20
Metallirakenteiden osalta kehityksen kohteena ovat mm. superplastinen muovaus ja
diffuusioliittäminen, tarkkuustaonta (precision forging) ja alumiinin hitsaus. Erityisesti
menetelmien edellyttämät suunnittelumenetelmät ovat kehittymässä. Valujen käyttöä
lisää stereo-litograﬁa, joka sallii muottien teon suoraan CAD-ohjelmien suunnittelutiedoista. Tarkemmat valuprosessin simulointimenetelmät tulevat alentamaan valujen
mitoituksessa tarvittavia varmuuskertoimia.
Rakennemateriaalista riippumaton jatkuva kehityskohde on tuotannon automatisointi.
Komposiittirakenteiden valmistuksessa osien liittäminen on kehitysvaiheessa. Liitoksen
tasaisemman kuormittumisen vuoksi liimaliitokset ovat laminaattirakenteilla suositeltavampia kuin mekaaniset liitokset. Liimaliitosten ohella kestomuovikomposiittien käyttöönotto tulee mahdollistamaan erilaisten hitsaustekniikoiden yleistymisen. Liimaukseen verrattuna muovihitsauksen kiistaton etu on nopeampi tuotannon läpimenoaika.
Myös mahdollisesti terveydelle haitallisien kemikaalien käsittelyltä vältytään hitsausta
käytettäessä. Käytännössä liima- ja hitsausliitosten käyttö ilma-alusten primäärirakenteissa on vielä vähäistä, mutta tulee jatkuvasti kasvamaan. Esimerkiksi NH90-kuljetushelikopterin rakenne muodostuu lähes täysin komposiittiosista, mutta liitokset ovat
pääasiassa mekaanisia. Toisaalta osien irrotettavuus ja helpompi korjattavuus edellyttävät mekaanisten liitosten käyttöä.

7.4.4

Rakenteen suunnittelu- ja analyysityökalut

Suunnittelu- ja analyysityökalujen kehityksessä on kaksi päätavoitetta: (1) parantaa analyysimenetelmien luotettavuutta ja näin vähentää kalliin testauksen tarvetta sekä (2)
lyhentää merkittävästi tuotteen suunnitteluaikaa.
Suunnittelu- ja analyysityökaluista kehittynevät lähitulevaisuudessa erityisesti valmistusprosessien mallinnustyökalut. Mekaanisen analyysin työkaluista kehityksen kohteena
ovat erityisesti komposiittien väsymisanalyysityökalut. Oleellista kehittymistä tapahtuu
niin ikään suunnittelutyökalujen integroinnissa kattaviksi suunnittelujärjestelmiksi.
Monialaisen optimoinnin, mallinnuksen ja simuloinnin sekä virtuaaliympäristöjen
käyttö suunnitteluvaiheessa lisääntyy edelleen. Menetelmillä pyritään saavuttamaan
mahdollisimman tasapainoinen kokonaisoptimi eri osajärjestelmien ja monimutkaisten,
osin keskenään ristiriitaisten suunnittelutavoitteiden välille. Mallinnusta ja simulointia
käytetään jo vaatimusten määrittelyvaiheessa, mikä muuttaa perinteisen tuotespesiﬁointiprosessin luonnetta.
20

Centre of Lightweight Structures TUD-TNO, Recent Projects [www.clc.tno.nl/projects/recent/cspar.html]
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Murtumismekaniikka on kehittynyt, mutta säilyy kehityskohteena, kuten ainetta rikkomattomat koestusmenetelmät (NDT, Non DestructiveTesting). Epälineaaristen elementtimenetelmien käyttö on yleistynyt. Näiden käytöllä on saatavissa huomattavia
säästöjä, mikäli puristuksen alaiset paneelit osataan suunnitella lommahtamaan rajakuormilla ja pettämään murtokuormilla. Myös lujitemuovien iskuvaurioiden vaikutuksen ja jäännöslujuuden määritys on jatkossakin oleellinen tutkimuskohde.
Rakenteensuunnitteluﬁlosoﬁaksi on vakiintunut nk. Damage Tolerance –ﬁlosoﬁa. Tässä
menetelmässä rakenne suunnitellaan siten, että normaalissa käytössä tapahtuvat väsymis- ja delaminaatiovauriot kyetään havaitsemaan ennen kuin ne aiheuttavat lentoturvallisuusuhan. Tavoitteena on useimmiten se, että kriittinen vikakoko olisi niin suuri,
että se kyettäisiin havaitsemaan koneen ulkopuolisessa visuaalisissa tarkastuksissa.
Vaatimus sotii optimaalisen kevyen rakenteen käyttöä vastaan. Toisaalta samaa ﬁlosoﬁaa
ja tarkempia rakenteen tarkastusmenetelmiä hyödyntäen kyetään tekemään kevyempiä
rakenteita.
Damage Tolerance –ﬁlosoﬁan käyttö tuottaa kuitenkin useimmiten myös taistelukestävyyden. Kranaatin ja ohjusten sirpaleiden aiheuttamat rakenteelliset vauriot eivät estä
koneen palaamista kotitukikohtaan.

7.4.5

Järjestelmien ja sensorien integrointi ilma-aluksen
rakenteeseen

Sotilasilma-alus on kokonaisuus, jossa yhä oleellisempana osana ovat rakenteeseen sijoitetut järjestelmät. Lisäksi kone liittyy ympäröivään maailmaan osana isoa verkottunutta
kokonaisuutta. Yksittäinen hyvilläkin järjestelmillä varustettu taistelukone on kuin taskulamppu pimeässä. Tutka- ja muiden sensorijärjestelmien tieto toimitetaan tietovuolla
koneeseen ja saadaan kuva ympäröivästä taistelutilanteesta. Tällöin omia sensoreita kyetään käyttämään taistelutilanteessa optimaalisella tavalla.
Tiedonsiirtoon ja asejärjestelmiin liittyvät laitteet tullaan jatkossa mahdollisesti integroimaan ilma-alusten pinta- ja runkorakenteisiin. Tämä kehitys ei kuitenkaan tule täysimittaisesti käyttöön tarkastelujakson aikana, vaan olemassa olevaa kalustoa käytetään
elinjaksonsa loppuun saakka. Järjestelmien integrointia rakenteisiin hidastaa suunnittelu-, valmistus- ja ylläpitokustannusten kasvu. Integroinnilla tulee tästä syystä saavuttaa
merkittäviä etuja, kuten painon- ja tilansäästö ja merkittävästi parantunut suorituskyky.
Ilma-alusten järjestelmät tullaan jatkossa poikkeuksetta suunnittelemaan yhdeksi kokonaisuudeksi sovittamalla eri tarkoituksiin käytettävien järjestelmien toimintoja yhteen.
Järjestelmien ylläpidettävyys nousee avaintekijäksi. Avainasemassa tulee olemaan päätietokoneet ja niiden ohjelmointialustat.
Jatkossa ohjaajan tavoitettavissa tulee olemaan liikaa tietoa ympäröivästä taistelukentästä. Tämän vuoksi erityistä huomiota tullaan kiinnittämään ohjaamoergonomiaan ja
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näyttöjen käyttölaitteisiin. Puheentunnistuksen kehittyminen tuo uuden mahdollisuuden ohjata sensoreita ja aseistusta.
Visiona on perinteisen kaapeloinnin korvaaminen optisilla kaapeleilla. Tärkeinä tekijöinä ovat kapasiteetin ja tilantarpeen ohella järjestelmien häirittävyys ja haavoittuvuus.
Rakenteet todennäköisesti integroituvat nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi (esim.
kotelorakenteisiin integroidut korvakkeet). Integrointiastetta rajaavat lähinnä korjattavuusvaatimukset. Korjattavuus on rajoittavana tekijänä myös rakenteiden optimoinnissa.
Selkeänä kehityskohteena ovat sensoreita ja aktuaattoreita sisältävät rakenteet (ns. älykkäät rakenteet). Älykkäiden rakenteiden kehittämisen tavoitteita ovat vaurioiden havainnointi (SMH, Structural Health Monitoring) ja kontrollointi, värähtelyjen vaimennus ja rakenteen uudelleen konﬁguroitava muoto. Älykkäät rakenteet voidaan karkeasti
ryhmitellä kahteen lajiin: (1) rakenteen kunnon ja käytön monitorointijärjestelmiin
(HUMS, Health and Usage Monitoring Systems) ja (2) reaktiivisiin rakenteisiin (Reactive Skins and Structures).
Edellisissä tulee optisten kuitujen käyttö olemaan avainasemassa. Jälkimmäiset perustuvat usein pietso-elektristen tai pietso-keraamisten materiaalien käyttöön. Toistaiseksi
materiaalien kestävyys ei ole riittävä eikä niillä ole kykyä tuottaa suuria voimia. Kuitenkin aktiivisten materiaalien tutkimuksessa on osoitettu esimerkiksi, että F/A-18 -koneen
sivuvakaajan buffet-värähtelyn amplitudeja voidaan pienentää 70% rakenteen massan
kasvaessa noin 8% 21. Vuoteen 2010 mennessä reaktiivisten materiaalien käyttö levinnee
suorituskykyisten helikoptereiden värähtelyjen vaimennukseen.
Värähtelyjen vaimennuksen lisäksi reaktiiviset rakenteet tarjoavat ilma-aluksissa mahdollisuuksia aerodynaamisen tehokkuuden parantamiseen, maksiminostovoiman kasvattamiseen, lentoalueen laajentamiseen sekä tehontarpeen pienentämiseen.
Erityisesti sensorien käyttö yleistyy jo lähitulevaisuudessa. Integroitujen sensoreiden
avulla kyetään seuraamaan vaikeasti tarkastettavia rakenneyksityiskohtia. Metallirakenteissa kyetään tällöin pienentämään erilaisia hajonta- ja varmuuskertoimia ja käyttämään
koneen rakenteita pitempään. Aktuaattoreita sisältävien toimirakenteiden kehittäminen
ja hyödyntäminen on kertaluokkaa vaikeampaa.

7.4.6

Ilma-alusten ylläpito ja kehittäminen

Vallitseva maailmantilanne vaikuttaa päätöksiin eli kehitetäänkö vanhaa vai ostetaanko
uutta. Kaluston jatkuva ylläpito ulkoista uhkaa vastaavana syö paljon resursseja. Toisaalta kehittämisen laiminlyönti saattaa ajaa tilanteeseen, että kehittäminen ei ole enää
teknisesti eikä taloudellisesti kannattavaa tietyn tyyppisten tärkeiden osakomponenttien
tuotannon lopettamisen vuoksi. Jatkuvasti pitenevät kaluston käyttöjaksot tulevat aihe21

Lazarus, K.B., Saarman, E., Agnes, G.S., An Active Smart Material System for Buffet Load Alleviation. SPIE Conference on Smart Structures & Materials, San Diego, March 1995
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uttamaan kasvavia haasteita varaosien saatavuuteen. Erityisesti erilaisten elektronisten
komponenttien nopea tuotekehityssykli aiheuttaa tilanteita, joissa ilma-aluksessa käytettävän komponentin valmistus on lopetettu ennen ilma-aluksen käyttöönottoa. Materiaalin saatavuuden ennustamisen merkitys tulee kasvamaan yhä kallistuvien ja pidempään käytettävien miehitettyjen ilma-alusten elinkaaren hallinnassa.
Uusien konetyyppien tärkeitä ominaisuuksia ovat kunnossapidettävyys ja käytön edullisuus. Lyhyet huoltoseisokit ja pitkät vikavälit mahdollistavat korkean kaluston käyttövarmuuden. Tämä vapauttaa resursseja muuhun työhön, kuten kaluston taktisen käytön
kehittämiseen sekä modiﬁointiin ulkoista uhkaa vastaavaksi.
Kriisitilanteessa normaaliajasta poikkeava ominaisuus on vaurionsietokyky. Rakenteet
ja järjestelmät tulee suunnitella siten, että kone pystyy jatkamaan lentotehtävää osuman
jälkeenkin. Tätä varten on kehitettävä teknologioita, jotka pysäyttävät polttoainevuodot, sammuttavat tulipalot. On suunniteltava varatoiminnot, jotta yhden järjestelmän
vaurioituminen ei tuhoa koko konetta. Tällaisia ominaisuuksia joudutaan suunnittelemaan osaksi myös rauhanajan lentotoimintaa silmälläpitäen. Kriisitilanteen vaurioitumismekanismit ovat kuitenkin monipuolisempia ja kaikkeen ei voida varautua.

7.5

Työntövoiman tuottaminen

7.5.1

Yleistä

Luvussa arvioidaan ilma-alusten propulsiovaihtoehtoja, käynnistys- ja apuvoimalaitteita, voimalaitteiden säätöjärjestelmiä ja kunnonvalvontaa, voimalaitteiden valmistustekniikan näkökohtia, polttoaineita sekä sotilasilmailun asettamia erityisvaatimuksia. Koska pääotsikko on ilma-alusteknologia, on tarkastelun ulkopuolelle jätetty ohjusten ja
avaruusalusten propulsio.
Sotilasilma-aluksissa käytetään propulsiovoimalähteenä lähes yksinomaan kaasuturbiinia (suihku-, potkuri-, puhallin- tai akseliturbiinia). Pienkoneissa käytetään useimmiten
mäntämoottoria, samoin kuin miehittämättömissä lentolaitteissa, lennokeissa.

7.5.2

Voimalaitteet

Mäntämoottorit
Pienlentokoneiden voimalaitteiden kehitys on ollut lähes pysähdyksissä sen jälkeen kun
nykyisin laajassa käytössä olevat boxer-moottorit kehitettiin. Yleistynyt ultrakevyt- ja
experimental-ilmailu on kokenut perinteiset ilmailumoottorit sekä kalliiksi että ominaisuuksiltaan puutteellisiksi. Keveimmät moottorit tulevat edelleen olemaan kaksitahtisia
tai wankel-moottoreita. Uusinta moottoritekniikkaa tullaan näkemään erityisesti experimental-koneisiin suunnatuissa moottoripyörien ja autojen moottoreihin perustuvissa
tyyppihyväksymättömissä ilmailukäyttöön suunnitelluissa moottoreissa.
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Varsinaisten tyyppihyväksyttyjen lentokonemoottoreiden kehitys on johtamassa dieselmoottoreiden käyttöön pienlentokoneissa. Tarkastelujakson aikana valmistetaan edelleen bensiiniä polttoaineena käyttäviä moottoreita, mutta todennäköisesti uudet moottorit tulevat mahdollistamaan lyijyllisestä bensiinistä luopumisen. Helposti saatava ja
lentobensiiniä edullisempi lentopetroli on varteenotettava vaihtoehto yleisilmailuunkin.
Kehittyvä dieseltekniikka tulee mahdollistamaan ominaisteholtaan ottomoottoreiden
vertaisten lentopetrolia käyttävien voimanlähteiden valmistamisen. Nykyisellään pienkoneissa käytettävät diesel-moottorit ovat huomattavasti bensiiniä käyttäviä moottoreita
taloudellisempia, mutta niiden ongelmana on yhä edelleen suurempi paino. Luonnollisesti myös elektroniikan määrä on suurempi, edustavathan ne noin 50 vuotta uudempaa
tekniikkaa kuin nykyiset käytössä olevat bensiiniä käyttävät ilmailumoottorit.
Kiristyvä lainsäädäntö tulee nopeuttamaan yleisesti moottorien kehittymistä. Ilmailumoottoreiden tekniikka tulee säilymään kuitenkin konservatiivisena suuren käyttövarmuuden tarpeesta johtuen. Lainsäädännöllinen paine tulee vaikuttamaan voimakkaimmin yleisilmailussa käytettävien pienkoneiden moottoreihin. Erilaiset poliittiset ja
kaupalliset intressit tulevat jarruttamaan lainsäädännön kiristymistä kaupalliseen liikenteeseen käytettävien lentokoneiden osalta.

Potkurit ja roottorit
Potkuri- ja roottoriteknologia on edennyt laskentamenetelmien, materiaali- ja valmistustekniikan sekä säätöteknologian kehityksen myötä. Lujemmat materiaalit ja uudet
valmistusmenetelmät mahdollistavat aerodynaamisesti paremman muodon ja uusi säätötekniikka hyötysuhteen optimoimisen eri lentotiloissa. Käyttökelpoinen nopeusalue
on kasvanut ja melu vähentynyt.
Uutena sovelluksena on tutkimusvaiheessa adaptiivisten materiaalien käyttö lapakulmien säätöön. Erillisistä mekanismeista ja nivelistä pyritään eroon ja lapakulman säätö
tapahtuu itse lavan muotoa muuttamalla. Tällaisella roottorilla varustettuja pienoishelikoptereita on jo rakennettu.

Kaasuturbiinit
Kaasuturbiinien kehityksessä pyritään pienentämään moottoreiden kokoa, yksinkertaistamaan rakenteita, parantamaan polttoainetaloutta, pienentämään käyttökustannuksia
ja tekemään moottoreista ympäristöystävällisempiä. Suuria, yhteiskunnan kustantamia
kehitysprojekteja on sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhteistä näille kehityshankkeille on moottorinvalmistajien välinen yhteistyö ja tulosten välitön hyödyntäminen
kehitettävissä moottoreissa. Kehityksen pohjana on perusteknologian, materiaalien, rakenteiden ja laskennallisen virtaustekniikan kehittyminen. 22, 23, 24
Materiaalien kehitys on keskittynyt komposiitteihin. Suurista käyntilämpötiloista johtuen ovat mielenkiinnon kohteena keraamimatriisikomposiitit (CMC, Ceramic Matrix
Composites) ja metallimatriisikomposiitit (MMC, Metal Matrix Composites), mutta
22

AIAA kotisivu, AIAA Public Policy Position Paper: IPHTET
Esittelylehtinen: Integrated High Performance Turbine Engine Technology
24
Andrzej Jeziorski. MTU tests transonic LP turbine, Flight International, 19–25 March 1997, s. 28
23
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myös matalimmissa lämpötilossa käytettävät muovimatriisikomposiitit. Saavutettavat
edut ovat painonsäästö suuremman lujuuden vuoksi, korkeammat käyntilämpötilat sekä
erityisominaisuuksia kuten tutka-aaltojen vaimennuskyky korkeassa lämpötilassa ja hapettavassa ympäristössä. Liittämällä eri metalleja yhteen on voitu valmistaa kappaleita,
joissa kunkin materiaalin parhaat ominaisuudet on voitu käyttää hyödyksi. Esimerkkinä
mainittakoon turbiinikiekko, jossa napa on valmistettu erittäin lujasta materiaalista ja
ulkokehä kuumalujasta, virumista kestävästä materiaalista ja näin osan käyntilämpötilaa
on voitu kasvattaa yli 100 astetta celsiusta. 23, 25, 26
Virtauslaskenta vastaa lentokoneen suunnittelussa käytettyä menetelmää. Moottorin virtausten mallintamisen suurimmat haasteet ovat palamisen ja pyörteiden laskenta. Moottorin valmistajat ovatkin yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa kehittäneet
laskentamenetelmiään ja pystyvät mallintamaan kaasuturbiinin tärkeimmät komponentit varsin hyvin. Virtauslaskenta on pohjana osien mekaanisessa suunnittelussa antaen lähtötietona suunniteltavan osan halutun muodon ja kuormitukset. Virtauslaskennan kehityksen ansioksi voidaan lukea ahdinvaiheiden kuormituksen ja hyötysuhteen
kasvaminen ja siten kooltaan ja osamäärältään pienemmät moottorit, polttotekniikan
kehittyminen ja päästöjen pienentyminen sekä moottorin polttokammioissa että jälkipolttimissa ja turbiinin koon pieneneminen, tehon ja hyötysuhteen paraneminen ja
tehokkaamman jäähdytyksen ansiosta korkeammat käyntilämpötilat. 23, 27
Sekä materiaalit että suunnittelumenetelmien kehitys on mahdollistanut moottorin rakenteiden kehittämisen ilman kalliiden koekappaleiden ja -moottoreiden valmistusta.
Rakenteet pystytään suunnittelemaan keveämmiksi, kestävämmiksi ja myös dynaamisilta ominaisuuksiltaan halutun kaltaisiksi. Käytetyistä materiaaleista ja valmistustekniikoista johtuen eivät osat tule missään tapauksessa halpenemaan, vaan käytön kustannussäästöt tulevat moottoreiden koon ja painon pienenemisen, yksinkertaistumisen,
jaksojen pitenemisen, polttoainetalouden paranemisen ja alentuneiden huoltokustannusten kautta. 23

Muut voimalaitteet (Ram-, scramjet)
Erikoissovelluksiin kehitetään uudentyyppisiä voimanlaitteita. Tunnetuin niistä on hypersooniselle nopeusalueelle tarkoitettu ns. scramjet. Se on toiminnaltaan patoputkimoottori, jossa virtausta ei hidasteta lainkaan alisooniseksi, vaan palaminenkin tapahtuu
ylisoonisella alueella 28. Tällaista voimalaitetta suunniteltiin käytettäväksi Yhdysvalloissa
NASA:n ja DoD rahoittamassa projektissa, jonka tavoitteena oli kehittää kansallinen
avaruuslentokone (NASP, National Aerospace Plane), X-30. Tavoitteena oli kehittää
itsenäisen kiertoradalle pääsyyn kykenevä, scramjet ja rakettimoottoreita käyttävä lentokone. Ohjelma lopetettiin määrärahaleikkausten johdosta. Liittyvää tutkimusta on
kuitenkin jatkettu miehittämättömän X-43:n kehittämisessä. Scramjet-moottoria käyttävällä X-43A koneella onkin kokeissa saavutettu yli yhdeksänkertainen äänen nopeus.
25

JC Chesnut, GE Aircraft Engines. Titanium Aluminides for Aerospace Applications, GE kotisivu
Thomas E Schmid, Prat & Whitney United Technologies Corporation. Ceramic Composites for Advanced Gas Turbine Engines, P&W kotisivu
27
ProfessorJ.B. Moss. An introduction to Computational Flows-Modelling Combustor Flowﬁelds, Cranﬁeld University,
Short Course Gas Turbine Combustion, 30th June – 4th July 1997
28
Craig Covault et al. Russian Scamjet Flight Tests, Rocket-Launced Engines Sharpen hypersonic Face-off, Aviation
Week & Space Technology, February 3, 1992, s. 12
26
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Kuva 3.

Taiteilijan näkemys X-43 koneesta. 29

Toinen mahdollinen tulevaisuuden moottorityyppi on jaksottaiseen palamiseen perustuva voimanlaite (PDE, Pulsed Detonation Engine) 30, 31. Moottorityyppi on kehitetty
sysäysputkimoottorista (Pulse Jet Engine), jota käytettiin jo toisen maailmasodan aikaisessa saksalaisessa V-1 ohjuksessa. Suurin ero sysäysputkimoottorin on se, että uudessa
moottorissa ei ole lainkaan liikkuvia osia. Palotilan sulkevat läpät on korvattu supersoonisesta virtauksesta ja palamisesta syntyvillä tiivistysaalloilla. PDE on voimalaite, jossa
räjähdyksenomaisesta palamisesta saatavaa painetta käytetään hyväksi paitsi työntövoiman saamisessa myös paloilman puristuksessa. Tällainen moottori voisi toimia hyvällä
hyötysuhteella ja ainakin teoriassa se toimii laajalla nopeusalueella. Käytännön sovellusta ei ole vielä toteutettu.

29

NASA:n sähköinen kuva-arkisto, http:// http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/X-43A/Large/ED98–44824–1.jpg
S. Eidelman, W. Crossman and I. Lottati. Review of Propulsion Applications and Numerical Simulations of the pulsed
detonation Engine Consept, AIAA/ASME/ASEE/SAE 25th Joint Propulsion Conference Paper 89–2446, Vol 7 no 6,
nov-dec 1991, s. 857
31
William B. Scott. Renewed Interest in Pulsed Engines May Be Linked to ”Black ” Aircraft, Aviation Week & Space
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7.5.3

Lisäteholähteet ja käynnistysjärjestelmät

Lentokoneen järjestelmien tarvitseman käyttövoiman tuottamisesta käytetään nimitystä auxiliary power. Käyttövoima tuotetaan erilaisissa muodoissa, paineilmana (ja myös
lämpönä), hydrauli- ja sähkötehona. Paineilmaa tarvitaan esimerkiksi käynnistykseen,
ilmastointiin, paineistukseen, tiivistykseen ja elektroniikan jäähdytykseen. Pienissä sovelluksissa lisäteholähteenä voisi toimia esim akku, polttokenno tai painevaraaja, mutta
tässä yhteydessä tarkoitetaan yleisimmin käytettyä laitetta, erillistä pientä kaasuturbiinia.
Edullisin ja luotettavin tapa tuottaa järjestelmien tarvitsema jatkuva käyttövoima on
ottaa tarvittava teho suoraan lentokoneen moottorilta akselikäytön kautta, eikä käyttää
erillistä jatkuvaan toimintaan tarkoitettua lisäteholähdettä, esim sähkö- tai hydraulimoottoria 32.
Lisäteholähteen (APU, Auxiliary Power Unit) alkuperäinen tarkoitus oli varmistaa lentokoneen käynnistys ja järjestelmien tehonsaanti maassa. Ajan myötä APU:n tehtäviä
on lisätty siten, että lähinnä matkustajakoneissa APU:a käytetään myös lentokoneen
vara- ja apujärjestelmänä. Käyttö on kuitenkin vain ajoittaista, mistä johtuen APU:n
suunnittelussa pyritään ensisijaisesti keveyteen ja toimintavarmuuteen.
Lentokoneen sähköisten järjestelmien lisääntyessä ja järjestelmien sähköntarpeen kasvaessa tullee myös APU:n kehitys johtamaan pääasiallisesti sähkön tuottamiseen.
APU:lla voidaan tuottaa myös huollon yhteydessä järjestelmien testauksen vaatima teho.
Tämä vähentää erillisten testilaitteiden tarvetta ja yksinkertaistaa tukeutumista.

7.5.4

Säätö- ja ohjausjärjestelmät sekä kunnonvalvonta

Moottorin digitaalinen säätöjärjestelmä (FADEC, Full Authority Digital Electronic
Control) mahdollistaa moottorin säädön hyvin lähelle moottorin toimintarajoja. Esimerkiksi suihkuturbiinin ahtimen sakkausmarginaalin ei tarvitse olla iso, koska järjestelmä voidaan saada tunnistamaan alkava sakkaus ja toimimaan sen mukaan. Paitsi polttoainevirtausta, järjestelmä ohjaa sytytystä, muuttuvaa geometriaa, ilman vuodatusta,
jälkipoltinta ja suihkusuutinta. Edelleen järjestelmään voidaan sisällyttää erilaisia toimintoja, kuten ylikuormituksenesto-, käynnistys-, sammutus-, sakkauksenesto-, jälkipolton sytytys-, sammutus-, ja uudelleensytytyslogiikat 33, 34.
Moottorin integroiminen osaksi lentokoneen ohjausjärjestelmää edellyttää moottorin
ja koneen ohjausjärjestelmien tiedonkulkua tietoväylän välityksellä, mikä poistaa mekaanisen yhteyden moottorin tehonsäädöstä. Samalla moottorin ohjaamonäytöt tulevat
suoraan moottorilta ilman erillistä lentokoneessa olevaa mittausjärjestelmää ja ohjaajalle
syötettävä tieto voidaan muokata helposti ymmärrettäväksi.
32
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Moottorin kriittisten osien kuormitusseuranta (PLTS, Parts Life Tracking System) kehittyy yksinkertaisesta mallista, joka huomioi vain roottorin pyörimisnopeuden ja kaasujen lämpötilat, täydellisemmäksi moottorin vikaantumismekanismit ja todelliset osien
käyttöä rajoittavat tekijät huomioivaksi järjestelmäksi. Moottorin ja sen alajärjestelmien
säännöllinen huolto voidaan muuttaa kunnon tai vikaantumisen perusteella tehtäviksi
huoltotoimenpiteiksi, kun rasituksia voidaan valvoa jatkuvasti. Samoin moottorin toiminnan ja suorituskyvyn seuranta kertoo moottorin kunnon kehityksestä, jolloin huoltotoimenpiteet voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein 35.
Moottorin käytettävyyden parantaminen vikatapauksissa onnistuu moottorin toimintaparametrien taltioinnilla ja vikatilanteen analysoinnilla taltioidun tiedon pohjalta. Luotettava vianetsintälogiikka nopeuttaa vian etsintää ja korjaustoimenpiteiden määritystä.
Sekä siviili- että sotilaspuolella lentokoneen ja lentomoottorin käytettävyydelle asetetaan
yhä suurempi paino. Moottorin tehtäväkelpoisuuden säilyttäminen moottorin ohjausjärjestelmän vikaantuessa on mahdollista varmennusta tai itsekorjautumista käytettäessä
tai ja laskemalla järjestelmän suorituskykyä vikaantumisasteen mukaan. 36
Kaikki edellä mainitut piirteet voidaan yhdistää samaan järjestelmään, FADEC:iin. Tavoitteena on, ettei mitattua tietoa monisteta, kuten on tapana järjestelmien lisääntyessä,
ja että kaikki lentokoneen tieto olisi käytettävissä. Tämä lähestymistapa tukee toimintojen keskittämistä.

7.5.5

Polttoaineet

Öljypohjaisten ilmailupolttoaineiden korvaaminen muilla polttoaineilla tai energialähteillä ei ole nähtävissä sillä jaksolla, jonka öljyvarat riittävät. Vedyn käyttöä lentokoneiden kaasuturbiineissa on kokeiltu, mutta riittävän suurta syytä teknologian ottamiselle
käyttöön ei ole vielä näköpiirissä.
Polttoaineiden kehitystä ohjaavat siviilipuolella kiristyvät ympäristövaatimukset. Sotilasilmailussa suurin motivaatio kehitykselle on raakaöljyn saatavuuden vääjäämätön
heikkeneminen tulevaisuudessa, öljyn kallistuminen ja pyrkimys omavaraisuuden parantamiseen. Suurempaan omavaraisuuteen tullaan pääsemään valmistamalla synteettisiä ilmailupolttoaineita.
USAF on tehnyt kokeita, joissa B-52 koneissa on käytetty maakaasusta valmistetun
synteettisen polttoaineen ja kerosiinin seosta. Suunnitelmien mukaan kokeilut taistelukoneissa aloitetaan 2010. USAF on esittänyt tavoitteena, että vuoteen 2025 mennessä
70% sen käyttämistä ilmailupolttoaineista olisi hiili-pohjaisista raaka-aineista valmistettua synteettistä polttoainetta . Tuotantoon käytetty menetelmä on jo toisessa maailmansodassa saksalaisten käyttämä Fischer-Tropsch-synteesi. Menetelmällä voidaan valmistaa nestemäisiä polttoaineita hiiltä sisältävistä raaka-aineista kuten kivihiili, maakaasu,
35
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biomassa, ym. Tähän asti raakaöljyn hyvä saatavuus ja riittävän alhainen hinta on vain
tehnyt tuotannon kannattamattomaksi.
Kaasuturbiinin tuottamista saasteista voidaan vaikuttaa öljypohjaisen polttoaineen kehittämisessä lähinnä rikkipäästöihin. Rikin määrän vähentäminen polttoaineessa on kaksipiippuinen asia: toisaalta on tarve pienentää päästöjä vähentämällä rikin määrää polttoaineessa, mutta toisaalta rikki muodostaa pinta-aktiivisia voitelevia yhdisteitä, jotka ovat
hyödyllisiä polttoainejärjestelmän komponenteissa. Rikin väheneminen polttoaineessa
tullee vastaan myös lentopetrolin tuotantotekniikan kehittymisen ja käytettävissä olevan
raaka-aineen myötä. Öljyvarojen väheneminen näkyy ensin saatavissa olevien raakaöljyjen laadun heikkenemisenä. Lentopetrolissa käytettävien jakeiden saannon lisäämiseksi
jalostuksessa tullaan käyttämään enenevissä määrin vetykrakkausta ja vetykäsittelyä, menetelmiä, jotka tuottavat polttoaineena hyvää ja stabiilia lentopetrolia, mutta poistavat
rikin polttoaineesta ja siten heikentävät polttoaineen voitelevuutta. Lopputuloksena on
vähärikkisempi lentopetroli, jonka voitelevuusominaisuuksien heikkeneminen huomioidaan uusien moottoreiden rakenteessa ja polttoaineen lisäaineistuksessa 37.
Lisäaineistusta käytetään apuna myös polttoaineen lämmönkeston parantamisessa. Uusien hävittäjäkoneiden järjestelmien monimutkaistuessa ja jäähdytystarpeen kasvaessa,
käytetään polttoaineen massaa lämpönieluna, johon siirretään järjestelmistä poistettava
lämpö. Jotta polttoaine ei aiheuttaisi karstaantumista polttoainejärjestelmässä ja polttoainesuuttimissa, on lentokoneissa, joissa polttoaineeseen siirrettävä lämpökuorma on
suuri, käytettävä lisäaineistusta. Tämän hetkisistä tutkimushankkeista on tunnetuin
amerikkalainen sotilaspolttoaineen lisäaineistustutkimus JP8 + 100, jossa lisäaineistuksella pyritään nostamaan polttoaineen suurinta käyttölämpötilaa 55 astetta celsiusta 38.
Vety on ihanteellinen polttoaine kaasuturbiiniin. Palamistapahtuman tuloksena syntyy
vettä ja oheisreaktiona syntyvien typen oksidien määrää pystytään rajoittamaan polttotekniikalla. Palamisessa syntyvä lämpö ei säteile polttokammion seinämiin, ei ole
nokeentumista eikä polttoaineesta johtuvaa korrosiota. Suurin ongelma vedyn käytön
lisääntymiselle on nesteytetyn vedyn nelinkertainen tilantarve verrattuna lentopetroliin,
mikä edellyttää täysin uusien lentokoneiden suunnittelua. Lisäksi kilpailukykyä heikentävät hinta, tuotantokapasiteetin puute ja olemassa olevien maajärjestelmien soveltuminen vain lentopetrolille. Öljyn saatavuuden heiketessä tulee vedyn käyttö lentopolttoaineena yleistymään39. Ensimmäiset lennot vetyä polttoaineena käyttävällä lentokoneella
on jo tehty. Moottorina tosin ensimmäisissä kokeissa on ollut polttokennon ja sähkömoottorin yhdistelmä.
Lentobensiinin kehityksessä pyritään pääsemään eroon lyijyn käytöstä. Lyijyn tarve johtuu varsin konservatiivisesta pienkoneissa käytettävästä moottoritekniikasta. Polttoaineen valmistajien mukaan korvaavan polttoaineen kehitys on mahdollista, mutta uuden
polttoaineen hinta on nykyistä selvästi korkeampi. Polttoaineen kehityssuunta onkin
37
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johtanut moottorin valmistajat kehittelemään pienlentokoneisiin dieselmoottoreita, jotka voivat käyttää polttoaineena edullista ja helposti saatavaa lentopetrolia 39.

7.5.6

Erityispiirteet

Lentokoneiden voimalaitteille on tullut perinteisten työntövoiman maksimointi- ja
polttoaineenkulutuksen minimointi -vaatimusten rinnalle uusia painavia erityisvaatimuksia, jotka ohjaavat moottorisuunnittelua uudenlaisiin kompromissiratkaisuihin.
Kaikkea hyvää ei voida saada kerralla.

Voimalaitteen havaittavuuden vähentäminen (stealth)
Häiveominaisuudet (stealth) ovat tärkeänä suorituskykytekijänä mukana uusien hävittäjäkoneiden suunnittelussa. Vaatimus on ristiriidassa moottorin perinteisten suoritusarvotavoitteiden (esim työntövoima/paino-suhde) kanssa. Moottorin kätkeminen runkorakenteiden sisään, imukanavan mutkat ja suihkuvirtauksen vaimentaminen heikentävät
väkisin suoritusarvoja ja lisäävät painoa. Näistä haitoista huolimatta havaitsemattomuus
ja selviytymiskyky (survivability) katsotaan nykyään tärkeämmiksi.

Työntövoiman suuntaaminen
Lentokoneen liikehtimistä sekä nousu- ja laskuominaisuuksia voidaan parantaa huomattavasti suuntaamalla työntövoimaa (TVC, thrust vector control). NASA:n tutkimustulokset kuuluisassa X-31 EFM -ohjelmassa (Enhanced Fighter Maneuverability)
osoittivat suunnatulla työntövoimalla varustetun koneen liikehtimiskyvyn taistelutilanteessa olevan ylivoimaisen perinteiseen rakenteeseen verrattuna. Paras tulos saadaan yhdistämällä työntövoiman, käytännössä suihkusuuttimen, suuntaus koneen ohjausjärjestelmään, jolloin moottori toimii osana lentokoneen ohjausjärjestelmää. Tämä on tullut
mahdolliseksi sähköisten lentokoneen ja moottorin ohjausjärjestelmien myötä.
Työntövoiman suuntaamista liikehtimiskyvyn parantamiseksi on käytetty jo useissa venäläisvalmisteisissa hävittäjissä. Uusimpana tulokkaana tässä joukossa on amerikkalaisvalmisteinen F-22. Suunnattavien suihkusuuttimien rakenne on kehittymässä aksiaalisesti symmetrisiin (pyöreisiin) suihkusuuttimiin, joita voidaan säätää kaikkiin suuntiin.
Tällainen suihkusuutin on saatavilla venäläisvalmisteisiin Klimov RD-33 ja Saturn AL31F moottoreihin. Lisäksi tällaisia suuttimia on kehitetty ainakin EJ200 (Euroﬁghter)
41 ja RM12 (Saab Gripen) moottoreihin.

V/STOL
Lentokoneen työntövoima/paino-suhteen parantuessa on kiinnostus pystysuoraan nousuun/laskeutumiseen tai lyhyeen lähtökiitoon/laskukiitoon pystyvien koneiden kehittämiseen herännyt uudestaan (V/STOL, Vertcal/Short Take-off and Landing). Hyvänä
esimerkkinä on JSF-projekti, jossa eräille koneversiolle on vaatimuksena VTOL-kyky
yhdistettynä ylisooniseen maksimilentonopeuteen. Pystysuoran nostovoiman tuotta39

Aviation Fuels: Speciﬁcations and Test Methods, Reference Standards PCN #36-013001-00, ASTM, 1997
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miseen on useita mahdollisuuksia. Kone voidaan varustaa erillisillä nostomoottoreilla,
suihkuvirtaus ja puhallinturbiinin ohivirtaus voidaan kääntää alas tai moottoriin voidaan kytkeä erillinen mekaanisesti tai paineilmalla käytetty pystypuhallin. Selvää on,
ettei nykytekniikallakaan toteutettuna tällainen kompromissikone voi olla hyvä kaikissa
ominaisuuksissa ja tehtävissään. Eri aselajeille ja eri tehtäviin kehitetäänkin tarkoituksiinsa parhaiten soveltuvia konversioita.

Kuva 4.

7.6

Läpileikkauskuva F-35 JSF hävittäjän CTOL- (Conventional Take Off &
Landing), CV- (Carrier Variant) ja STOVL- (Short Take Off/Vertical Landing)
versioiden työntövoimajärjestelmistä. 40

Sotilas- ja siviiliteknologioiden
yhdistyminen

Siviiliteknologia tuottaa yhä useammassa sovellusalueessa modernimpaa teknologiaa,
kuin sotilasteknologia. Erityisesti tämä pätee kulutuselektroniikka-alueen kehittymiseen
liittyvissä sovelluksissa. Toisaalta kehitettävien tuotteiden ominaisuudet eivät välttämättä täytä sotilasteknologian vaatimia laajempia käyttöympäristövaatimuksia.
Taloudellisuusvaatimusten seurauksena siviiliteknologiaa otetaan käyttöön yhä enenevässä määrin. Uusi teknologia tuottaa kehittyneitä, mutta samalla nopeasti vanhenevia
komponentteja. Sotilasilma-alusten pitkä elinkaari vaatii suunnittelemaan tuotteiden
korvaamisen tai elinjakson takaamisen riittävän suurilla varaosavarastoiden hankinnalla.
Perinteisesti siviili- ja sotilaspuolella on ollut eri suunnittelunormistot. Siviili-ilma-alukset on hyväksytty FAR- tai JAR- tai EASA-normistojen mukaan. Sotilaskoneissa on käy40

Yhdysvaltojen puolustusministeriön JSF-ohjelman sähköinen kuva-arkisto, http://www.jsf.mil/images/gallery/cdp/
propulsion/cdp_prop_019.jpg
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tetty yleisimmin amerikkalaisia MIL-normistoja tai brittiläisiä DEF-STAN normistoja.
Lisäksi useilla valtioilla on omat tyyppihyväksyntää tukevat ohjeistot.
Näköpiirissä on laajenevassa määrin eri normistojen yhteen sulattaminen. Sotilaspuolella otetaan käyttöön siviilipuolen normistoja ja omat erityispiirteet hyväksytään siviilinormistojen lisäosilla.

7.7

Hävittäjäkone vuonna 2020

Tämänhetkisen kehityksen perusteella voidaan olettaa, että hävittäjä tulee säilymään
tärkeimpänä ilmasodan asejärjestelmänä tarkastelujaksolla. Vuonna 2020 teknologisesti
kehittyneimmän käytössä olevan hävittäjäkoneen ominaisuuksia ovat:
– soveltuvuus useampiin eri tehtäviin (multi-role)
– pystysuora nousu- ja laskeutumiskyky (VTOL)
– yliäänilento ilman moottorin jälkipolttoa (supercruise)
– kehittyneet häiveominaisuudet (stealth)
– kehittyneet rakenteeseen integroidut järjestelmät (ns. älykkäät rakenteet).
Vuonna 2020 kehittynein hävittäjäkone on amerikkalainen F-35 JSF. Useilla Euroopan
valtioilla on ensilinjan hävittäjänään käytössä Euroﬁghter. Venäläinen kehittynein hävittäjäkone on SU-47-koneeseen perustuva uusi hävittäjä, mikä edustaa perinteisempää
suunnittelua kuin F-35 JSF.
Suomella on käytössä F-18 Hornet-hävittäjä päivitettynä uusilla asejärjestelmillä.

7.8

Johtopäätökset

Ennustejaksolla ei ole näkyvissä teknologian kehittymisestä johtuvaa mullistusta ilmasodan luonteessa lukuun ottamatta mahdollista miehittämättömien taistelukoneiden laajamittaista käyttöönottoa. Merkittäviä teknologisia saavutuksia on odotettavissa lähinnä
elektroniikan ja laskentakyvyn kehittymisen alueella. Näiden käyttöönotto sotilasilmailussa on kuitenkin hidasta johtuen mm. vaativista hyväksyntämenettelyistä. Uusien
järjestelmien on sovelluttava sekä rauhanajan turvalliseen koulutukseen sekä kriisiajan
toimintoihin.
Miehittämättömien ilma-alusten kehittämisessä osa em. rajoitteista voidaan ohittaa, jos
keskitytään pelkkään kriisiajan operointiin. Tehokkaimpien miehittämättömien järjestelmien on kuitenkin kyettävä toimimaan myöskin kriisejä edeltävissä vaiheissa, jolloin
lentoturvallisuuteen järjestelmien suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota.
Lentävän asejärjestelmän suunnittelu tulee säilymään monimutkaisena, kalliina ja ristiriitaisia tavoitteita sisältävänä prosessina. Optimitulokseen pääsy edellyttää monimutkaista optimointia eri osateknologioiden suhteen. Suunnittelussa käytettävien simulointimenetelmien kehittäminen tulee jatkumaan (virtuaaliset ympäristöt) ja monialaisen
optimoinnin merkitys tulee kasvamaan.
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Erityisesti aerodynamiikkaan ja lentomekaniikkaan liittyvissä tutkimus- ja suunnittelumenetelmissä erilaisten simulaatioiden käyttö laajenee entisestään, ja on ennakoitavissa,
että eri aihepiirien simulaatioita aletaan yhdistellä entistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin saadaan kokonaisuutta optimoitua paremmin kuin erilaisten osaoptimien
summaamisen kautta. Optimointikriteerinä lienevät paljolti asejärjestelmien elinkaarikustannukset, kun suorituskyvylle asetetaan sopivia, tuleviin uhkakuviin perustuvia
vähimmäisvaatimuksia. Pitkään aikaanhan ei muutenkaan ole enää ollut mahdollista
pyrkiä vain parantamaan suorituskykyä kustannuksista välittämättä, vaikka teknologia
tarjoaisikin tähän periaatteessa mahdollisuuksia.
Laajemmin katsottuna asejärjestelmien tarkasteluihin täytyy ottaa mukaan aivan muitakin osa-alueita kuin suoranaisesti suorituskykyyn liittyviä. Niinpä onkin ilmeistä, että
hyvin eritasoisten simulaatioiden käyttö lisääntyy. Lähimpänä suoritusarvotarkasteluja
ovat ilmataistelusimulaatiot, mutta laajat operaatiosimulaattorit, joissa mukana ovat esimerkiksi viesti- ja huoltojärjestelmät, tullevat aiempaa enemmän mukaan jo järjestelmien kehittämiseen.
Lentokonelavetin ominaisuuksien painoarvo pienenee tulevaisuuden ilma-aluksissa.
Suurimmat hyödyt taistelutilanteessa saadaan kehittämällä koneen ilmatilannekuvaa
parantavia järjestelmiä sekä ilmataisteluohjuksia.
Vuoden 2020 ensilinjan taistelukone on F-35 JSF hävittäjä. Lisäksi johtavilla ilmailuteollisuusmailla on tuotannossa UCAV -koneita, jotka kykenevät rajoitettuihin ilmataisteluoperaatioihin.
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8.

MERIALUSTEKNOLOGIA

Merivoimien Esikunta, Laivasektori
Merivoimien Esikunta, Järjestelmäsektori
Prof. Jerzy Matusiak, Teknillinen korkeakoulu
Päivitys 2008:
Inskomdri TkL Pekka Kannari, Merivoimien Tutkimuslaitos

8.1

Johdanto

Muuttuneet uhkakuvat ovat selvästi vaikuttamassa tulevaisuuden merisodan kuvaan.
Suurvaltojen (USA ja osin myös muut) uudet painotukset eivät ole enää niinkään mereltä - merelle toiminnassa vaan yhä enemmän mereltä – maihin operaatioissa. Pienempien
maiden näköala ulottuu toisaalta ulommas merelle poiketen entisestä rannikon puolustajan roolista. Kansainvälinen yhteistoiminta kaikilla tasoillaan on punaisena lankana
vaikka kotimaan tarpeitakaan ei voida unohtaa. Yhteiset tehtävät saattavat ulottua pitkänkin matkan taakse, joka edellyttää isojen kuljetusalusten käyttöä. Yhteensopivuus on
olennaista kun yhteistä kalustoa siirretään tällaisilla aluksilla ja kun yhteisiä operaatioita
toimeenpannaan. Laivastojen käyttöön annettujen määrärahojen leikkaukset jatkuvat,
jonka vuoksi alusten määrä tulee edelleen vähenemään ja niiden tulee olla aikaisempaa
helpommin muunneltavissa eri tehtäviin.
Vaikuttavia valtavirtoja:
– voimakas kansainvälistyminen, monikansallinen yhteistoiminta
– rannikkosodankäynnin merkityksen yleinen kasvu
– vedenalaisen sodankäynnin painoarvon kasvu
– yhä vaikeampi ELSO-ympäristö
– miehittämättömien lavettien kasvava käyttö sekä pinta- (lennokit, UAV:t, satelliitit,
USV:t) että va-sodankäynnissä (ROV, UUV, AUV, USV)
– tiedustelun, valvonnan ja johtamisen sekä asejärjestelmien ulottuvuuden kasvu
– miina- ja torpedoasejärjestelmien sekä mito- ja sutojärjestelmien teknologinen lähestyminen
Pienentyvät määrärahat on budjetoitava viisaammin tekemällä vastaiset hankintapäätökset tehtävälähtöisesti ja vähentämällä näin päällekkäisyyksiä sekä lisäämällä tehokkuutta verkkosodankäynnin keinoin (network based force multiplying). Uusina työkaluina
tulevat tässä olemaan mm reaaliaikainen satelliittivalvonta, sensorifuusio, johtamis- ja
tietojärjestelmien kehittyminen, hajaspektritekniikka tiedonsiirrossa sekä miehittämättömät autonomiset tai kaukokäyttöiset järjestelmä- ja aselavetit.
Suuren sotalaivan kehittäminen piirustuslaudalta taisteluvalmiiksi yksiköksi vie noin
10–15 vuotta, ja aluksen käyttöikä on noin 15–20 vuotta ensimmäiseen modernisointivaiheeseen. Näinollen vuonna 2020 käytössä olevat uusimmat lentotukialukset ja hävittäjät ovat tänä päivänä jo esitutkimusvaiheessa, eikä niiden tekniikassa ole juurikaan
sellaisia elementtejä, joita tänään ei tunneta. Keskisuurten alusten, kuten fregattien kohdalla kehitysvaihe on hieman lyhyempi. Esimerkiksi USA:n laivaston LCS-hanke (LitSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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toral Combat Ship) on tänään teknologian kehitysvaiheessa, ja suunniteltujen yli 50:n
aluksen rakentaminen ajoittuu vuosille 2009–2018. Näiden rannikkosodankäyntiin tarkoitettujen monitoimialusten ja tätä pienempien korvettien, miinantorjunta-alusten ja
muiden pienten alusten kohdalla uudet teknologiat ja innovaatiot voivat tulla käyttöön
ja vaikuttaa voimakkaasti merisodan kuvaan.
Uhkakuvien nopea muuttuminen, tekniikan nopea kehitys eräillä aloilla sekä budjettien
supistukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kauaskantoisten investointipäätösten teko
on tullut yhä vaikeammaksi. Tämä suosii monikäyttöisten ja kesken elinikänsä uusiin
tehtäviin muunneltavien alusten konseptia yhteen yksittäiseen tehtävään suunniteltujen
alusten asemesta. Useat Euroopan maat ovat luopumassa esim. ”single role” miinantorjunta-aluksistaan ja pyrkivät sijoittamaan miinantorjuntafunktiot monikäyttöaluksiin
kuten Ruotsin Visby ja Tanskan Stanﬂex. Samaa kehityssuuntaa edustaa myös saksalainen MEKO-fregatti ja USA:n LCS.
LCS viitoittaa pitkälle tulevaisuutta jatkaessaan jo Stanﬂexissa aloitetun moduliajattelun
pidemmälle vietyä soveltamista. LCS-konsepti erilaisine ase- ja järjestelmämoduleista
koottavine ”tehtäväpaketteineen” tuleekin olemaan malliesimerkki kehityksen kulusta
kohti verkostunutta sodankäyntiä.

Kuva 1.

US Navyn LCS-projektin aluskonseptit MIW miinasodankäynti, ASW sukellusveneen torjunta, SUW pintasodankäynti
(Kuvan lähde: C. Hamilton,”Littoral Combat Ship Presentation to Surface
Navy Association”, 2003)
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Merelliset miehittämättömät tulevat
LCS-modulivalikoimassa näkyy myös se, miten taistelutehtäviä pyritään siirtämään laivalta miehittämättömiin lavetteihin, jotka kulkevat joko veden alla, pinnassa tai ilmassa.
Näitä on jo tänä päivänä käytössä esim miinantorjunnassa (UUV, AUV, USV) sekä
tiedustelun ja valvonnan tehtävissä (lennokki, UAV), mutta kaikkia näitä miehittämättömiä lavetteja sisältävässä LCS-konseptissa miehittämättömiä pinta-aluksia (USV) on
suunniteltu käytettävän myös sukellusveneentorjunnassa. Jotta UAV olisi käytettävissä
aluksen orgaanisena järjestelmänä tulee sen olla pystysuoraannouseva ja siksi on useissa
maissa käynnissä demostraattorihankkeita kohtuuhintaisen roottorikäyttöisen UAV:n
kehittämiseksi.
UAV = Unmanned Aerial Vehicle
UUV = Unmanned Underwater Vehicle
AUV = Autonomous Underwater Vehicle
UGV = Unmanned Ground Vehicle
USV = Unmanned Surface Vehicle
Miehittämättömien alustojen voimakas lisääntyminen on pakottanut miettimään keinoja toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten kurissa pitämiseksi. Yhtenä LCS-hankeen
osana tullaankin luomaan kaikille miehittämättömille yhteiset standardit, joiden myötä
erilaiset lavetit, niiden järjestelmät ja aseistus voidaan integroida hallittavaksi yhdellä
johtamis- ja hallintajärjestelmällä.
Häiveiden minimointi omasuojan oleellisena osana
Avomerellä liikkuva pinta-alus on aina näkyvä maali, joka on myös siihen ilmasta kohdistettavien täsmäaseiden sensorien löydettävissä. Tavoitteet pinta-alusten omasuojan
kehittämisessä tulevatkin painottumaan visuaalisen havaittavuuden, tutkapinta-alan ja
infrapunaherätteen pienentämiseen. Näillä keinoilla voidaan vaikeuttaa uhkasensorien lukittumista alukseen ja parantaa torjuntajärjestelmien mahdollisuuksia harhauttaa
alusta kohti suunnattuja täsmäaseita.
2020-luvun taistelualuksissa lähes kaikki aseet ja sensorit tullaan tutkapinta-alan pienentämiseksi sijoittamaan koko aluksen levyisen suojarakenteen tai kansirakennuksen
sisälle ja yhdistämään siihen. Älykkäiden sensorien monitoimielektroniikalla tullaan
pääsemään eroon satojen sensorien varustuksesta, joka on tyypillistä nykyisille taistelualuksille. Sensoritoiminnat integroidaan AEGIS-tyyppisiin aktiivisiin tai passiivisiin
aluksen rakenteisiin integroiduilla paneleihin.
Suojautuminen miinoja ja yhä hiljaisempia sukellusveneitä vastaan sekä niiden torjunta
edellyttävät puolestaan aluksen vedenalaisen melun ja magneettisuuden minimoimista.
Aluksen kiinteät ja hinattavat kaikumittaimet ja hydrofonit eivät voi toimia odotetulla
tehokkuudella, jos aluksen omat herätteet häiritsevät mittausta. Pinta-aluksissa tullaankin yhä enemmän soveltamaan sukellusveneiden mallin mukaisia ratkaisuja, kuten koneistojen kaksoiselastiset asennukset ja sähköinen propulsio.
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Muut teknologiahyppäykset
USA:n laivasto on suunnannäyttäjänä myös siinä, että se on tehnyt linjapäätöksen siirtymisestä täyssähköisiin taistelualuksiin (all electric ship). Tämä konkretisoituu sekä
DDX-hävittäjä että CVX-tukialusprojekteissa, jotka ovat pitkällä valmisteluvaiheessa.
Matkustajaristeilijöissä jo tavanomainen ratkaisu tuo myös sotalaivoihin taloudellisuutta, käyttöjoustavuutta ja äänettömyyttä. Suurissa taistelualuksissa voimalaitostyyppinen
täyssähköinen koneistoratkaisu on siksikin välttämätön, että tulevaisuuden uudet suurtehoasejärjestelmät tarvitsevat toimiakseen valtavasti nyt totuttua enemmän sähkötehoa.
Useita edistyksellisiä teholähteitä onkin kehitteillä sähkön tuotantoon. Tulevaisuuden
ratkaisuna ovat esim polttokennot sekä kaasuturbiinien pyörittämät turbogeneraattorit
ja sähkömoottorit, joissa käytetään hyväksi permanenttimagneetteja. Tällainen kokonaisratkaisu yhdessä kehittyneen tehoelektroniikan kanssa tulevat myös viemään selvästi
vähemmän tilaa kuin nykyiset koneisto- ja propulsiojärjestelmät. Permanenttimagneettimoottorit, polttokennot, tehoelektroniikka ja kehittyneet akustot saavat ensimmäiset
koesovellutuksensa tulevissa sukellusveneissä, joista ne sitten tulevat periytymään myös
täyssähköisiin pinta-aluksiin
Pienten ja korvettikokoisten alusten kasvavat nopeusvaatimukset on vaikea toteuttaa
konventionaalisilla alusratkaisuilla konetehon hallitsemattomasta kasvusta johtuen.
LCS ja vastaavat uudet alusratkaisut ovatkin synnyttäneet tarpeet uusile teknologiaratkaisuille, joissa tehonlisäystä koetetaan välttää aluksen painon ja vastuksen vähentämisellä. Keinoina tähän ovat mm kevyet yhden latauksen VLS-aselavetit (vertical launche),
komposiittikansirakenteet sekä integroitujen antennien ja sensorien myötä yksinkertaistuvat kansirakenteet.
Kuljetuskyvyn uudet visiot
Maihinnousualusten kohdalla kehitys on selkeästi johtanut siihen, että joukot voivat
siirtyä jo horisontin takana pieniin panssaroituihin aluksiin, jotka nopeasti saavuttavat
rantaviivan ja kykenevät etenemään kymmeniä kilometrejä sisämaahan. Tämä voidaan
toteuttaa joko ”plaanaavalla” miehistönkuljetuspanssarivaunulla tai ilmatyynyaluksella.
Molemmilla alueilla teknologia on kehitetty ja myös demonstroitu, eikä laajamittaisen
tuotannon käynnistäminen vie enempää kuin muutaman vuoden sen enempää idässä
kuin lännessäkään.
Aikaisemmin vain venäläisten jo käytännössäkin soveltamana on nyt myös USA:n laivastossa nähty mielenkiintoisena visiona “merilentokoneiden” (WIG, patosiipialukset)
käyttö pitkän matkan merikuljetuksiin. Esim viime operaatioissa (Afganistan ja Irak) on
pullonkaulana ollut strategisten ja taktisten lentokoneiden täydennystankkaukset ilmassa. Merilentokoneet olisi mahdollista täydennystankata merellä tankkereista ja käyttää
niitä lentokoneiden tankkaukseen sekä merellä että maalla.
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8.2

Alukset

8.2.1

Pintataistelualukset

Taistelualusten kehittämisessä Yhdysvalloilla on johtava asema jatkossakin resurssiensa
ansiosta. Uuden hävittäjäluokan (Guided missile destroyer, DDG 1000 Zumwalt) lisäksi on tarkoitus rakentaa uusi rannikkotaistelualusluokka (Littoral Combat Ship, LCS).
DDG 1000 on vielä piirustuslaudalla, mutta LCS:sta rakennetaan jo kahta kilpailevaa
prototyyppiä, joiden toimitus on 2007–2009. Alukset on suunniteltu operatiiviseen
käyttöön vuoteen 2018 mennessä. Maihinnousuoperaatiot toteutetaan tulevaisuudessa
Sea Basing -konseptilla, jossa uiva tukikohta perustetaan merelle horisontin taakse, ja
maihinnousu suunnataan suoraan kohteelle ilman varsinaista sillanpääaseman valtausta.
Tämä edellyttää uuden polven ilmatyynyalusta (Landing Craft Air-Cushion, LCAC) ja
nopeita uivia panssariajoneuvoja (Expeditionary Fighting Vehicle, EFV).
Kehityksen painopiste on edelleen rannikkosodankäynnissä ja monikäyttöisyydessä:
– Maataistelukyky, tykin kantama yli 300 km1
– Risteilyohjuksilla kyky iskeä maalle
– Tulivoima suuri. Pystyyn ampuvat ohjukset vaihtokelpoisia, IT/MTO/Risteily
– Alukset varustetaan pitkän kantaman tutkilla
– Mukana UUV, UAV ja veneet
– Taistelunkestävyys ja häiveominaisuudet keskeisenä kriteerinä. Mastojen ja sensorien
integrointi kansirakennukseen ja rungon muotoilu pienentävät tutkapinta-alaa.
– Järjestelmien modulaarisuuden ja vaihtokelpoisuuden kehittäminen2
– Monirunkotekniikka, uudet runkomuodot ja interceptorit (X-Craft) mahdollistavat
suuren nopeuden (40–50 kn) ja riittävän merikelpoisuuden ja ohjailtavuuden joka
säässä.
Budjettien leikkaaminen johtaa tulevaisuudessa laivastojen pienenemiseen ainakin Euroopassa. Samaan aikaan eräät suuret maat kuitenkin kasvattavat budjetteja ja laivastojaan. Samasta syystä uusissa aluksissa yritetään pitää miehistön määrä mahdollisimman
pienenä. Selkeästi määritettävän uhkan puuttuessa sekä alusten lukumäärän pienentyessä painotetaan alusten monitoimisuutta lähes kaikkien maiden tulevissa alushankinnoissa. Alusten määrän pienentyessä vaatimukset niiden liikkuvuudelle kasvavat. Monissa
maissa pelätään selvästi myös päätöksentekoa. Kallis vain ja ainoastaan yhteen tehtävään
optimoitu alus, voi uhkien ja tekniikan muuttuessa ollakin pian käyttökelvoton.
Kustannustehokkuus ja maailman muutokset vaativat siis laivastojen ja alustekniikan
rationalisointia. Siviilialuksiin kehitetty ja jo toiminnassa testattu tekniikkaa käytetään
tulevaisuudessa myös sota-aluksissa. Järjestelmiltä vaaditaan aiempaa alempia huoltokustannuksia ja käyttövarmuutta, mikä edelleen edesauttaa siviilipuolen valmiiden sovellusten käyttöä taistelualuksissa. Esimerkkejä siviilipuolelta alkaneesta kehityksestä on
mm. POD-propulsio ja monirunkoalukset.
Tulevien vuosien kehitystrendit näkyvät pitkälti jo käynnissä olevissa kehityshankkeissa.
Vuonna 2020 operatiivisessa käytössä olevat alukset perustuvat pitkälti näihin hankkei1
2

Helsingin Sanomat, 2.2.2008, s.B3
Joint Robotics Master Plan, US DoD, Fiscal Year 2005, http://www.jointrobotics.com
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siin. Painopistealueita kehityksessä ovat edelleen alusten havaittavuuden ja herätteiden
pienentäminen, suuriin nopeuksiin tähtäävät koneisto- ja propulsioratkaisut, sotilasnormitettujen laitteiden korvaaminen kaupallisilla laitteilla (COTS), kehittyneiden materiaalien käyttö, miehistön pienentäminen sekä vaurionkestävyyden, häiriösietokyvyn, automaation, tietotekniikan, järjestelmien integraation ja modulaarisuuden lisääminen.

Taisteluveneet
Huviveneiden nopeudet ja suorituskyky ovat kasvaneet ja samalla on kasvanut niiden
aiheuttama uhka mm. terroristien käytössä. Perinteiset nopeat partioveneet (Fast Patrol
Boat) ovat saaneet seurakseen viime vuosina paremmin aseistettuja sekä vieläkin nopeampia ja paremmin ohjailtavia taisteluveneitä (Fast Attack Boat). Tämän tyyppisten
veneiden nopeus voi olla jopa yli 50 solmua ja niiden propulsiolaitteena on lähes aina
vesisuihku, joka takaa myös hyvän ohjailukyvyn ja matalakulkuisuuden. Nämä yleensä
noin 15–30 metriset veneet voidaan aseistaa mm. pienikaliiberisin tykein, konekiväärein, kevyin ohjuksin tai jopa ”AMOS”-tyyppisellä kranaatinheittimellä. Alusten rakennusmateriaali on yleensä alumiini tai muovikomposiitit.
Olemassa olevia esimerkkejä alusluokasta on mm. ruotsalainen ”STRIDSBÅT”, Israelin
”SUPER DVORA”, turkkilainen ”KAAN” ja venäläinen ”MANGUST”.3 Israelilla on
myös samaan kokoluokkaan kuuluva miehittämätön 20 mm-tykillä varustettu PROTECTOR-prototyyppialus, jossa on panostettu erityisesti häivetekniikkaan ja ohjailukykyyn.4
On odotettavissa, että tämän tyyppisten alusten määrä rannikon läheisyydessä tapahtuvissa operaatioissa kasvaa. Alusteknisesti veneissä tuskin tapahtuu suuria harppauksia, vaan kehitys painottunee luotettavuuteen, ohjailukykyyn suurilla nopeuksilla sekä
häivetekniikkaan. On mahdollista, että myös miehittämättömät taisteluveneet tulevat
lähivuosina operatiiviseen käyttöön. Miehittämätön vartioalus antaa mahdollisuuden
vähentää alusyksiköihin kohdistuvaa uhkaa, kun henkilöstöä ei olla valmiita saattamaan
vaaraan. Miehittämätöntä iskualusta puolestaan voidaan käyttää hyvin riskialttiissa tehtävässä.
Yhdysvalloissa on käynnissä hankkeita, joissa pyritään kehittämään pienehköjä, miehittämättömiä taistelualuksia. Tällaisia hankkeita ovat Spartan5, Roboraider6 ja Ghost
Guard 7.
Spartan ja Roboraider ovat 7 m pituisia kumiveneitä, joiden eduksi mainitaan riippumattomuus miehistön tarpeista. Lähdemateriaalissa niiden tarpeellisuutta perustellaan
usein terroriuhalla. Aluksella voidaan ajaa polttoainekapasiteetin rajoissa olosuhteissa,
joissa ihminen ei ole toimintakykyinen: esimerkiksi kovassa merenkäynnissä tai taisteluaineiden vaikutuksen alaisena. Pienestä koosta seuraa myös, että aluksia on vaikea havaita. Nopeita veneitä käytettäisiin joko valvontaan sensorivarustuksella tai hyökkäykseen
3 Speed Boats for Littoral Waters; Naval Forces, no. IV/2003, vol. XXIV pp. 27–31
4
From the Navies; Naval Forces, no. IV/2003, vol. XXIV pp. 143–149
5
NEWS RELEASE from the United States Department of Defense, No. 103–02, March 5, 2002
6
The Naval Facilities Engineering Service Center, http://www.nfesc.navy.mil/amphib/teams/team5/default.asp
18.2.2004
7
MRV International, LLC, http://www.mrvint.com/homeland.html 18.2.2004
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ohjusvarustuksella. US Navy ilmeisesti laskisi veneet vesille isommasta taistelualuksesta.
Alusten ohjauspaikka on toisella aluksella tai poikkeustapauksissa maissa ja ohjaus tapahtuu radiolinkin välityksellä. Tästä syystä rauhan aikana niitä joudutaan käyttämään
suljetulla harjoitusalueella tai ne on miehitettävä tilapäisesti.

Keskikokoiset taistelualukset (ohjusvene – fregatti)
Aluskoon on monesti perinteiden ohella määrännyt aluksen merikelpoisuus. Jos tulevaisuudessa, vastaavaan merikelpoisuuteen päästään epäkonventionaalisen runkomuodon
myötä ei aluskoko ole välttämättä yhtä selkeästi tehtävään sidonnainen. Uuden rannikon läheisen ympäristön nopeus-, syväys-, heräte- ja häivevaatimukset johtavat moniin
haasteisiin. Pienemmät alukset voivat paremmin käyttää hyväkseen paikallisia olosuhteita. Monirunkoratkaisut tuovat mukanaan suuremmat kansipinta-alat ja mahdollistavat
suuren nopeuden pienemmällä teholla. Komposiittimateriaalit puolestaan helpottavat
yhä paino- ja vakavuuskriittisempien alusten toteutusta. Nopeissa painokriittisissä aluksissa on jo siirrytty kevytmetallien ja komposiittien käyttöön. Silti teräs on tulevaisuudessakin merkittävin taistelualusten rakennemateriaali.
Runkoratkaisultaan edistyksellisiä alustyyppejä on toistaiseksi otettu käyttöön lähinnä
Pohjoismaissa. Esimerkkejä ovat mm. Norjan Skjold-ilmatyynykatamaraani (Air Cushion Catamaran – ACC tai Surface Effect Ship – SES) sekä Ruotsin Visby-luokan korvetti
edustavat edistyksellisiä ja nopeita laivatyyppejä, jotka soveltuvat matalaan veteen kuitenkin hyvien avomerikelpoisuusominaisuuksien kustannuksella. Alustekninen kehitys
tulevina vuosina näkyy kenties voimakkaimmin juuri tässä kokoluokassa.
Yksi suurimpia ja kauaskantoisimpia käynnissä olevista uudisrakennus- ja suunnitteluprojekteista tässä kokoluokassa on US
Navyn LCS-projekti (Littoral
Combat Ship). Hankkeen tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa uuden sukupolven pintataistelualus. Aluksen tulee olla
erittäin nopea (40–50 solmua),
melko matalakulkuinen sekä
kyetä erilaisiin operaatioihin.
LCS-vaihtoehdot ovat mel- Kuva 2.
LCS-projektin kaksi prototyyppialusta
ko suuria ja lähellä perinteisen
fregatin kokoluokkaa. Aluksen
päätehtävät ovat rannikon pintatorjunnan ohella sukellusveneen- ja miinantorjunta.
Erityisesti huomiota on kiinnitetty terrorismin kaltaisiin uhkiin, pienten alusten ja veneiden sekä pienten sukellusveneiden torjuntaan. Eri tehtävien vaatimat järjestelmät
ovat modulaarisia, siten että aluksella on vain kunkin tehtävän vaatimat järjestelmät
kerralla. Tämä mahdollistaa pienemmän aluskoon ja paremman suorituskyvyn.
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Prototyyppivaiheessa aluksesta tehdään kaksi kilpailevaa varianttia, yksirunkoinen
puoliplaanaava ratkaisu ja huomattavasti leveämpi trimaraani. USNavy on pyrkinyt
minimoimaan kustannuksia ja riskiä soveltamalla aluksiin italialaisen yksirunkoisen
magejahdin ja australialaisen trimaraaniautolautan perusratkaisut. Silti prototyyppien
rakennuskustannukset ovat karanneet käsistä ja sisaralusten tilaukset on peruttu toistaiseksi.
Euroopassa on nähtävissä samankaltaista kehitystä kuin Yhdysvalloissa. Perinteisen
yksirunkoisen teräsfregatin asema kaikkeen sopivana aluksena alkaa horjua ja monissa
maissa tutkitaan miten ja millaisilla aluksilla vanhenevat fregatit tulisi korvata tulevina
vuosina. Britannian Triton-testialus on esivaihe tulevaisuuden taistelualuksen (Future
Surface Combatant) kehityksessä. Tuleva alusluokka korvaa Royal Navyn vanhentuvat
fregatit.8
Parhaillaan käynnissä oleva Ranskan ja Italian yhteinen fregattiprojekti on runkoratkaisultaan vielä melko perinteinen, ja projekti on auki myös muille maille. Ensimmäinen
alus valmistunee 2008.9 Myös Venäjällä on käynnissä monitoimikorvettiprojekti, jonka häiveominaisuuksiin on kiinnitetty enemmän huomiota. Aluksen kansirakennus on
komposiittia.
Saksalaisesta MEKO-konseptista on myös esitelty telakan suunnalta tulevaisuuden visioita, joissa on monikäyttöisyyden ohella panostettu erityisesti taistelunkestävyyteen ja
tutkahäiveominaisuuksiin. Konsepti olisi jatkossakin yksirunkoinen ja rungon rakennemateriaali on teräs. Perinteisestä poiketen alus kuitenkin levenee perää kohti (Deltaform) tarjoten siten paremman vakavuuden ja suuremman helikopterikannen.10, 11
Parhaimpia esimerkkejä alusten monenlaisista tehtävistä on Tanskan Standard Flex-konseptin mukainen uusi FSS (Flexible Support Ship) Absalon, joka eräänlainen ro-ro kannella varustettu fregatti tai OPV. ”Flex-Deck”-kansi voidaan lastata tehtävän mukaan.
Alus on tarkoitettu toimimaan niin partio-, kuljetus-, taistelu-, miinoitus- kuin rauhanturvatehtävissäkin. Ensimmäisen aluksen on käyttöönottovaiheessa. Kahta ensimmäistä alusta seuraavissa aluksissa ei ole ro-ro-kantta ja ne on aseistettu paremmin ja ovat
aseistukseltaan lähempänä fregattia12. Aluksen suurin innovaatio on sen kustannustehokas toteutustapa. Se on suunniteltu siviililuokituksen mukaisesti, alusjärjestelmissä on
käytetty COTS-laitteistoja ja modulaariset asejärjestelmät ovat vaihtokelpoisia muiden
StanFlex-alusluokkien kanssa.
Tulevaisuudessa useimmat aseet ja sensorit tullaan sijoittamaan tutkapinta-alan pienentämiseksi rungon, suojarakenteen tai kansirakennuksen sisään tai integroimaan niihin.
Ongelmaksi perinteisissä yksirunkoisissa aluksissa tulee kansipinta-ala ja tilavuus sekä
vakavuuden heikkeneminen ylärakenteen painon ja tuulipinta-alan kasvaessa. Monirunkoratkaisut tuovat mukanaan suuremmat kansipinnat, vakaamman alustan ja komposiittien käyttö keventää ylärakenteita. Epäkonventionaaliset runkomuodot mahdollistavat myös aluksen vapaamman muotoilun häivemielessä.
8

http://www.royal-navy.mod.uk) (The Future Navy, Admiralty Board Paper 2/00
From the Navies; Naval Forces, no. IV/2003, vol. XXIV pp. 143–149
10
http://www.blohmvoss.com/e/prod/mekoaklasse.html
11
The MEKO D Frigate: Multi Mission Power, MECON 2002 Conference Proceedings, September 2002, Hamburg
12
Supporting cast ready to enter the limelight; Jane’s Navy International, Vol 108, no 9, Nov 2003, pp. 21–29
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Kaikkien käynnissä ja suunnitteilla olevien projektien perusteella voi sanoa, että helikopterit ja erilaiset miehittämättömät lentävät laitteet (UAV) kuuluvat selkeästi tähän alusluokkaan ja tulevaisuudessa niiden rooli on yhä tärkeämpi. Alustekniikassa ne asettavat
vaatimuksia lähinnä aluksen liikkeille aallokossa, kansijärjestelylle ja suojapalvelulle.
Propulsiopuolella kehitystä tapahtunee myös tässä kokoluokassa. Vesisuihkupropulsio
tulee varmasti yleistymään, samoin sähköpropulsio. Myös POD-propulsiolaitteilla varustettuja taistelualuksia voidaan rakentaa.

Miinantorjunta-alukset
Perinteiset miinantorjunta-alukset ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman ja niiden
kehitys tapahtuu yksittäisten laitteiden kohdalla. Alukset etsivät miinoja runkoon tai
erilaisiin vedenalaisiin ajoneuvoihin asennetuilla sonareilla ja tuhoavat niitä vedenalaisten ajoneuvojen tai raivaajasukeltajien viemillä räjähdyspanoksilla. Tarkka paikannus
ja manöveeraus ovat perusedellytyksiä toiminnalle. Sotilaallisista tehtävistä alukset soveltuvat lähes ainoastaan miinantorjuntaan ja ovat siinä hyvin tehokkaita työkoneita,
kun mittarina on etsitty pinta-ala/aikayksikkö. Alhainen vedenalainen herätetaso ja
hyvä shokinkestävyys ovat suunnittelun keskeisimmät tavoitteet. Alukset ovat yleensä
yksirunkoisia ja verraten hitaita. Tulevaisuudessa ei tultane kehittämään nopeakulkuisia
miinantorjunta-aluksia, vaan rakennettavat nopeat mito-kykyiset alukset ovat yleispintataistelualuksia. Uusien alusten kehityssuuntana on aiempaa korkeampi turvallisuustaso ja laajennettavuus uusia järjestelmiä varten.
Uusi, yleistyvä kehityspiirre on miinantorjuntavarusteiden asentaminen yleispintataistelualuksiin, kuten Visby-luokan korvetteihin. Tämä lienee seurausta monikäyttötaktiikasta ja kustannuspaineista eikä teknisestä kehityksestä. Miinantorjuntakykyisen
yleispinta-taistelualuksen tulee olla riittävän vähäherätteinen ja shokinkestävä, mutta
miinantorjunta-ominaisuuksissa joudutaan tekemään selviä kompromisseja. Monikäyttöisyys antaa taistelualukselle kyvyn liikkua miinavaarallisen alueen läpi (orgaaninen
mito-kyky). Tämän edellytys on, että aluksella on mito-varustus jatkuvasti mukana.
Osa miinantorjuntavarusteista soveltuu sijoitettavaksi tilapäisesti minkä tahansa tyyppiseen sensorinkuljetusalukseen, joka voi olla esimerkiksi iso liukuva vene, jäissäkulkeva
alus tai vaikkapa ilmatyynyalus. Tämä avaa Suomelle mahdollisuuksia talviajan miinantorjuntaan.
Varsinaisten miinantorjunta-alusten kehityssuunta on miehittämättömät, kauko-ohjatut yksiköt (drone). Näiden tehtävä voi olla joko raivaus tai etsintä, joissa kummassakin
pyritään pienentämään henkilöstölle aiheutuvaa riskiä: sekä vaaran todennäköisyyttä
että seurauksia.
Kauko-ohjattuja raivaajia on ollut olemassa jo pitkään ja niitä tullaan kehittämään edelleen monipuolisemmiksi. Voidaan olettaa, että lähes kaikki tulevaisuudessa rakennettavat raivaaja-alukset ovat kauko-ohjattavia.
Miehittämättömillä aluksilla voidaan hoitaa etsintää viistokaikuluotaimella tai sen kehittyneemmillä versioilla. Tässä tapauksessa taktiikka ja alus määräytyvät aluksen perässä
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hinattavan ja syvyytettävän sensorin, viistokaikuluotaimen kalan mukaan. Hinaava alus
kulkee miinan yli, ennen kuin sensorilla on mahdollista havaita sitä. Riskiä pienennetään pienentämällä herätteitä ja rakentamalla alus räjähdyksen kestäväksi. Henkilöriskit
eliminoidaan kauko-ohjauksella.
Miehittämättömän viistokaikuluotainaluksen yksi muoto on miinanetsinnässä käytettävä miehittämätön vedenalainen alus AUV, jossa alus ja sensorikala on yhdistetty samaan
runkoon.
Saksassa on kehitteillä kauko-ohjattava SWATH-tyyppinen viistokaikuluotainta hinaava alus. Alus tullee olemaan lajissaan ensimmäinen operatiivisessa käytössä.
Ranskassa on olemassa testiversio (demonstraattori) viistokaikuluotainta hinaavasta pinnan alla kulkevasta aluksesta, joka ottaa paloilman dieselmoottoriinsa snorkkelilla. Alus
on uppoumaltaan ainoastaan 7 t ja riittävä merikelpoisuus saavutetaan syvyyttämällä se
aaltojen vaikutusalueen alle. Aluksen taistelunkestävyyden ja herätetason kehittäminen
operatiivista käyttöä vastaaviksi vaatii vielä ponnisteluja.13
Tulevaisuuden kauko-ohjatun miinanetsintäaluksen koko määräytyy siirtoajon edellyttämän merikelpoisuuden ja toimintasäteen mukaan. Käyttötilanteessa etsintäaluksen
koon on oltava riittävä, että hinattava sensori kulkee tarpeeksi tasaisesti myös aallokossa.
Kauko-ohjattujen alusten käyttö luo tarpeen niiden toimintaa ohjaavalle ja sensorien informaatiotulvaa vastaanottavalle ja käsittelevälle emäalukselle. Tämä rooli sopii
luonnostaan perinteiselle miinantorjunta-alukselle, koska se on sopivasti varustettu ja
miehitetty. Emälaiva voitaisiin rakentaa myös siten, ettei sillä ole tarkoitus liikkua miinavaarallisella alueella. Tällöin miinakentällä toimivien ”dronien” luo ei päästä emälaivalla, vaan tarvitaan vähäherätteinen apualus. Joka tapauksessa kauko-ohjattujen alusten
huoltoon tarvitaan apualuksia.

Isot alukset
Isojen alusten kehitys on
samoilla linjoilla kuin
pienempien
alustenkin.
Näiden kehitystä hidastaa
kuitenkin projektien pitkä
kesto. Osaltaan projekteja
venyttää ja päätöksentekoa
vaikeuttaa myös rahoitus,
jota leikataan monissa maissa. Suurissa aluksissa ei siksi
koskaan voida hyödyntää
aivan tuoreinta teknologi- Kuva 3.
aa. Muuttuvat vaatimukset
13

Taiteilijan näkemys Zumwalt-hävittäjästä

DCN, http://www.dcn.fr/us/produits/interface.html#4,
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eivät tässäkään kokoluokassa mahdollista vain yhden tehtävän aluksia. Perinteisen taistelukyvyn ohella alusten tulee pystyä toimimaan paremmin mm. rauhanturvaamis- ja
humanitäärisissä tehtävissä sekä auttaa konﬂiktien ehkäisemisessä.
US Navyn DDX-projektin (Guided missile destroyer, DDG 1000 Zumwalt) tarkoituksena on kehittää pitkälti samaan runkoon perustuvat uuden sukupolven hävittäjä ja
risteilijä. Risteilijän tehtävä on ilmatorjuntapainotteinen, kun taas hävittäjän tehtävänä
on tukea erityisesti maa-hyökkäystä. Alukset ovat yksirunkoisia, mutta runkomuoto ei
ole perinteinen, vaan ”wave piercing”- tyyppinen. Tutkapoikkipinta-alan pienentäminen on johtanut alustavissa suunnitelmissa mm. aluksen rungon kylkien kallistamiseen
sisäänpäin sekä kansirakennuksen ja asejärjestelmien muotoiluun.
Kansirakennus on komposiittia ja antennit on tarkoitus integroida pitkälti rakenteeseen. Aluksissa on täysin sähköinen (all electric ship), joka mahdollistaa sähköpropulsion ohella sähkömagneettiset asejärjestelmät. Ensimmäisen hävittäjän on suunniteltu
olevan valmiina noin 2010.14
Myös Iso-Britannia on hankkimassa uutta hävittäjätyyppiä. Type 45 Anti-Air Warfare
(AAW) hävittäjiä on tilattu 6 kpl, joista ensimmäinen on koekäyttövaiheessa, ja luovutetaan vuoden 2008 aikana. Aluksissa on kaasuturbiineilla toteutettu sähköpropulsio,
ja myös niiden monitoimisuutta korostetaan. Ulkoisesti alukset ovat kuitenkin melko
perinteisen hävittäjän kaltaisia ja aluksen vaatimukset ovatkin peräisin 1990-luvun puolivälistä.15
Tulevaisuudessa vain harvoilla mailla on rahaa rakentaa uusia suuria hävittäjiä ja risteilijöitä ja niiden lukumäärä maailman vesillä pienenee. Niiden rooli rannikon läheisyydessä on lähinnä ilma- ja maatulituki, minkä takia alusten tulivoimaa kuten risteily- ja
ilmatorjuntaohjusten määrää tullaan kasvattamaan. Laivateknisesti kehitys on hitaampaa kuin pienemmissä alusluokissa. Monien nykyisten alusluokkien elinjaksoa jatketaan
peruskorjauksin ja ne ovat operatiivisessa käytössä vielä 2020 jälkeenkin.

Lentotukialukset
Lentotukialusprojekteja maailmalla leimaavat samat rajoitukset kuin isoja taistelualuksiakin. Projektit ovat pitkiä ja suurten alusten budjetit mahtavia, siksi muutokset laivastojen budjeteissa heijastuvat voimakkaasti myös näihin. Iso-Britannian kahden uuden
lentotukialuksen (Future Aircraft Carrier - CVF) suunnittelu etenee, mutta aluskoko
voi vielä pienentyä kustannussyistä. Aluksissa on sähköpropulsio, mutta muuten ne ovat
laivateknisesti hyvin perinteisiä.16
Ranska hankkii toisen lentotukialuksen ja yhteistyömahdollisuuksia Iso-Britannian
kanssa tutkitaan. Jos Ranska lähtee mukaan, myös Royal Navyn alusten luovutus venyy
todennäköisesti vuosista 2012 ja 201517. Yhteistyötä rajoittaa eniten varmasti Ranskan
kansallinen laivanrakennusylpeys. Euroopassa myös Italiassa on käynnissä lentotukialus14

http://peos.crane.navy.mil
Britain’s Senior Service Gets ’Smart’ with Procurement; Naval Forces, no. IV/2003, vol. XXIV pp. 97–102
16
CVF Programme sails onwards; Jane’s Navy International, vol 107, no 1, Jan 2002, pp. 5
17
Smaller, less costly CVF could become a joint programme; Warship Technology, January 2004
15
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projekti. Yhdysvaltojen CVX-projekti tähtää myös kokonaan uuden aluksen kehittämiseen.
Vuonna 2020 lentotukialukset ovat pitkälti nykyisen kaltaisia, eikä mitään laivateknisesti mullistavaa ole näköpiirissä. Monirunkoratkaisut kuten SWATH voisi olla myös
toimiva runkoratkaisu, mutta ei ole todennäköistä, että sellainen saataisiin operatiiviseen käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Propulsiopuolella ydinvoimasta pinta-aluksissa
ollaan monissa maissa luopumassa eikä tuleviin lentotukialuksiinkaan suunnitella enää
ydinpropulsiota.
Yhteenveto pintataistelualuksista
Yleisesti laivatekniikassa ei olla ottamassa suuria teknisiä harppauksia. Olemassa olevan
tekniikan soveltamisessa sotalaivoissa ollaan sen sijaan lähdössä rohkeammille linjoille.
Aiemmin tutkimusta on kyllä tehty hyvinkin eksoottisista pinta-aluksista, mutta silti uskallusta näiden ottamisesta operatiiviseen käyttöön ei ole löytynyt. Monet siviilipuolella
jo käytössä olleet ja testatut sovellukset tullaan ottamaan myös sotalaivakäyttöön.
Tulevaisuudessa alusten lukumäärä pienenee ja erilaisia alusluokkia on myös vähemmän
kuin aiemmin. Vanhentuvat alukset tullaan usein korvaamaan aluksilla, joilla on vaihtokelpoinen modulaarinen taistelujärjestelmä. Alusten tullessa kalliimmiksi samaa runkoa
käytetään eri tehtävissä. Korvaavat alukset eivät myöskään välttämättä ole enää samaa
kokoluokkaa kuin edeltäjänsä, vaan sama, mutta joustavampi toiminta voidaan toteuttaa paremmin esimerkiksi yhden isomman tai usean pienemmän aluksen laivueella.

8.2.2

Sukellusveneet

Tässä luvussa keskitytään konventionaalisen sukellusveneteknologian kehitykseen, ydinkäyttöisten veneiden kehitys mainitaan lyhyesti. Sukellusveneteknologiassa on kaksi selkeää kehitystrendiä.
Ensimmäiseksi muutaman vuosikymmenen kehitystyön tuloksena on konventionaalisten sukellusveneiden sukelluksissaoloaika kasvanut päivistä viikkoihin. Tämä ilman
hapesta riippumattomien koneistojen kypsyminen on erittäin merkittävä muutos, joka
on tulossa operatiiviseen käyttöön 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja yleistynee uusien sukellusveneiden valmistuessa ja vanhojen peruskorjauksissa. Konventionaalisten sukellusveneiden tekninen kehitys on mullistamassa niiden käyttöperiaatteet.
Toiseksi ovat sukellusveneiden tehtävät ratkaisevasti muuttuneet. Nykyiset veneet on
ensisijaisesti suunniteltu ja varustettu toimimaan avomerellä hyökkäysveneinä vastustajan pinta-alusosastoja ja sukellusveneitä vastaan. Ominaisuuksiensa vuoksi niitä on
suunniteltu käytettävän toissijaisesti tiedusteluun ja salaisiin operaatioihin vastustajan
rannikolla. 1990-luvulta alkanut kehitys on vähitellen vähentänyt tarvetta alusosastojen
torjumiseen. Toisaalta epäsymmetristen uhkien torjunta ja myöhemmin konkretisoitunut taistelu terrorismia vastaan ovat luoneet tarpeen käyttää sukellusveneitä merivoima- ja yhteisoperaatioissa keihäänkärkenä. Operaatiot vaihtelevat ennaltaehkäisevästä
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rauhaturvaoperaatiosta hyökkäysmaihinnousun valmisteluun vihamielisellä rannikolla.
Aikainen läsnäolo kohdealueella (myös voimannäyttö), toiminta rannikon kohteita vastaan ja saarto-, tiedustelu-, valvonta- ja kartoitustehtävät sekä erikoisjoukkotehtävät ovat
mahdollisia ainoastaan sukellusveneellä. Nämä uudet tehtävät edellyttävät sukellusveneeltä uudenlaista suorituskykyä ja uudenlaisia, tehtävän mukaan vaihdettavia järjestelmiä. Nykyiset veneet ovat lisäksi suunnitellut ’yksinäisiksi susiksi’, joilla on yhteys
komentoportaaseen vain pitkin väliajoin. Tulevaisuuden tehtävät edellyttävät sukellusveneeltä kykyä liittyä osaksi verkostosodankäyntiä ja yhteydenpitovaatimus on lähes jatkuva.18
Toimintakykyvaatimus pinta-aluksia vastaan on siis vähentynyt, sukellusveneitä vastaan
säilynyt entisellään ja tarve yhteis- ja erikoisoperaatioihin on lisääntynyt. Koska sukellusveneen suunnittelu- ja rakentamisaika on 10…15 vuotta, vaikuttavat uudet vaatimukset operatiivisella tasolla 10…20 vuoden kuluttua.
Konventionaalisten sukellusveneiden suunnitteluperiaatteena on ’niin suuri kuin on
välttämätöntä ja niin pieni kuin mahdollista’. Ydinkäyttöisissä sukellusveneissä on taas
niiden ydinpropulsiojärjestelmän suuren koon (ja sen mahdollistaman suuren nopeuden) vuoksi ’tuhlattu’ tilaa ja veneet ovat kootaan suuria, liian suuria rannikonläheisiin
operaatioihin.19

Konventionaaliset sukellusveneet
Konventionaalisten (ei-ydinkäyttöisten) sukellusveneiden runko ei ole kokenut tai kokemassa radikaaleja muutoksia. Jo pitkään tavoiteltu ’torniton’ runko ei ole toteutumassa ainakaan vielä 2010-luvulla. Tornin, johon on sijoitettu sukellusveneen nostettavat
optiset ja optroniset sekä elektroniset sensorit, koko pienentyy ja virtaviivaisuus kasvaa.
Samalla pienempään torniin sijoitetaan useampia sensoreita ja myös omasuoja-asejärjestelmiä. Runko ja sen ulokkeet peitetään komposiitista valmistetuilla muoto-suojilla,
joilla on pinta- ja vedenalaisetsintäjärjestelmien signaaleita absorboivia ominaisuuksia.
Ruotsalaisissa veneissä jo 1960-luvulta käytetty X-peräsinasetelma on yleistymässä ja veneissä on yksi, huolellisesti tehokkaaksi ja hiljaiseksi suunniteltu 6–8-siipinen potkuri.
Huolellisella suunnittelulla ja jokaisen osan korkealaatuisella valmistamisella päästään
lähitulevaisuudessa nykyisellä sukellusveneenetsintätekniikalla havaitsemattomaan sukellusveneeseen, joka on tässä suhteessa ylivoimainen monissa tulevaisuuden tehtävissä.
Sukellusveneiden akkuteknologiassa tapahtunut voimakas kehitys on hidastumassa; niiden tehokkuus on saavuttamassa optimitason. Samaan aikaan on kehitetty ilmakehän
hapesta riippumattomia voimanlähteitä (AIP, air-independent propulsion), voimakkaammin 1970-luvulta lähtien. Tässä kehitystyössä on kolme toisistaan poikkeavaa, kilpailevaa tekniikkaa. Se, mikä näistä on tulevaisuudessa yleisimmin käytetty ratkaisu, jää
nähtäväksi. Toistaiseksi niitä kaikkia ollaan ottamassa eri puolilla operatiiviseen käyttöön
tai ne ovat kehittymässä käyttökelpoisiksi. Nämä kaikki tekniikat on kehitetty pääasiassa Euroopassa. AIP kasvattaa sukellusveneen sukelluksissaoloajan päivistä viikoiksi ja
18
Rear Admiral Jens-Volker Kronish, Convetional submarine operations in the 21st century, Naval Forces, SUBCON
2003 Special Issue, 2003
19
Prof Jürgen Ritterhoff, Submarines then and now, Naval Forces, SUBCON 2003 Special Issue, 2003
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vähentää siten niiden haavoittuvuutta. Konventionaalisen sukellusveneen pahin puute
suhteessa ydinkäyttöisiin on katoamassa.20
Ruotsissa on valittu kehitettäväksi tekniikaksi Stirling-moottori. Stirling-moottori on
lämpövoimakone ja se käyttää happea (varastoitu alukselle nestemäisenä) ja vähärikkistä
diesel-polttoainetta ja tuottaa generaattorin kautta sähköenergiaa akustoon ja käyttövoimaksi propulsiomoottorille (tasavirtasähkömoottori). Stirling-moottoriratkaisun hinta
on suhteessa edullinen, mutta sen kehityspotentiaali on hyvin rajoitettu.
Saksa on vetänyt polttokennokehitystä sukellusveneiden voimanlähteeksi. 1990-luvulla on valittu usean polttokennoratkaisun joukosta PEM-polttokenno (PEM, polymer
electrolyte membrane) sukellusveneeseen. Pääsyy oli PEM-polttokennon alhainen käyttölämpötila, noin 80 oC. Polttokennossa vety hajoaa anodissa elektroneiksi ja protoneiksi. Protonit läpäisevät kiinteän elektrolyyttikalvon, mutta elektronit ohjataan sukellusveneen sähkövoimaksi. Prosessin toisella puolella elektronit palaavat katodille ja
yhtyvät protoneihin ja katodille johdettuun happeen muodostaen vettä. Lisäksi prosessissa kehittyy lämpöä. Nestemäisen hapen ja vedyn varastosäiliöt vievät tilaa, mutta ne
voidaan sijoittaa rungon ’hukkatilaan’ tai jopa painerungon ulkopuolelle. Polttokenno on puhdas ratkaisu, sillä se tuottaa vedystä ja hapesta vettä. Se on myös hiljainen,
kennossa ei ole liikkuvia osia. Tekniikan vuoksi se on myös suhteellisen kallis ratkaisu,
mutta sillä on runsaasti kehityspotentiaalia; ensimmäisen ja toisen sukupolven PEMkennojen teho kasvoi nelinkertaiseksi mittojen pysyessä samoina.21
Kolmas kilpaileva AIP-tekniikka on suljetun kierron diesel (CCD, closed-cycle diesel).
Tehokas ja hiljainen dieselmoottori generaattoreineen tuottaa aluksen akkujen ja propulsion tarvitseman sähkön. 450-asteinen pakokaasu sisältää pääosin hiilidioksidiaargonia, vesihöyryä ja vähän palamatonta happea. Pakokaasu jäähdytetään merivesisuihkulla
noin 80-asteiseksi. Tämän jälkeen hiilidioksidi sekoitetaan korkeassa paineessa meriveteen ja neste johdetaan aluksesta ulos. Jäännöskaasut sekoitetaan happeen ja pieneen
määrään argonia ja johdetaan uudelleen dieselmoottoriin yhdessä polttoaineen kanssa.
Neljännen sukupolven CCD vaikuttaa lupaavalta, mutta sen kehityspotentiaali on vaikeasti arvioitavissa.22
Oli käytännön teknologiavalinta mikä tahansa, tulevaisuuden sukellusveneissä on kaikissa AIP-järjestelmä.

Ydinkäyttöiset sukellusveneet
Ydinkäyttöiset sukellusveneet jaetaan tulevaisuudessakin ballistisiin ohjussukellusveneisiin ja hyökkäyssukellusveneisiin. Niiden toimintaympäristönä ovat valtameret.
Ohjussukellusveneet säilyvät suurina, vedenalaisina ohjuslaukaisutukikohtina. Hyökkäyssukellusveneiden koko pienenee ja huippunopeus kasvaa hitaasti, mutta edelleen ne
ovat jättiläisiä konventionaalisiin sukellusveneisiin nähden. Hyökkäyssukellusveneiden
20

Matthias Bergande, Lars Larsson, AIP plug in sections: a new submarine standard, Naval Forces, SUBCON 2003
Special Issue, 2003
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SUBCON 2003 Special Issue, 2003
22
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päätehtävät ovat omien suurten pinta-alusosastojen suojaaminen ja vastustajan sukellusveneiden (ja jossain määrin pinta-alusosastojen) etsintä ja tuhoaminen. Näiden lisäksi
sukellusveneet kykenevät tulittamaan maamaaleja risteilyohjuksin. Niiden tekniikan kehittämiseen ei ole niin suurta tarvetta kuin konventionaalisten sukellusveneiden.

Konventionaalisten sukellusveneiden taistelujärjestelmät
Sukellusveneiden taistelujärjestelmä on integroitu kokonaisuus. 2000-luvun alussa
järjestelmään kuuluivat sensorijärjestelmät, taistelunjohtojärjestelmät, asejärjestelmä
(usein yksinomaan torpedot) sekä rajoitetut omasuojajärjestelmät. Viestijärjestelmät olivat usein erilliset; niitä käytettiin äärimmäisen harvoin.
Sukellusveneiden nähtävissä olevan entistä merkittävästi laajempi tehtävävalikoima vaatii myös monipuolisempaa järjestelmävalikoimaa ja järjestelmien vaihtomahdollisuutta.
Sukellusveneen tärkeimmät perussensorijärjestelmät ovat vedenalaiseen havainnointiin
tarkoitetut herkät akustiset sensorit: passiivinen sylinterihydrofoni keulassa, kylkihydrofonijärjestelmä, hinattava hydrofonikaapeli, aktiivinen hyökkäyskaikumittain ja navigointikaikumittain. Vedenalaisten sensorien suorituskyky kasvaa. Kehittyneen signaalikäsittelyn ansiosta havaintoetäisyydet kasvavat ja maalien automaattisen tunnistuksen
mahdollisuudet paranevat.
Lisääntyneet tiedustelu- ja tiedonkeruuvaatimukset monipuolistavat pinnanpäällisten
sensorien valikoimaa; hyökkäysperiskoopin ja omasuoja-elso-mittaimen lisäksi tulevaisuudessa kehitetään elektronisen tiedustelun järjestelmiä, monipuolisempia periskooppeja ja tutkia. Vedenalaiseen kartoituksen ja miinanetsinnän järjestelmiä asennetaan
kiinteästi sukellusveneisiin.23 Osa sensoreista sijoitetaan itsenäisiin vedenalaisiin miehittämättömiin lavetteihin.
Herkkien sensorijärjestelmien suorituskyvyn hyödyntäminen edellyttää, että itse sukellusvene on herätteiltään mahdollisimman näkymätön ja kuulumaton. Häiveominaisuudet ovat myös sukellusveneen operatiivisen ylivoiman perusedellytys.
Monipuolisilla sensorijärjestelmillä kerätyt tiedot fuusioidaan aluksen taistelunjohtojärjestelmässä ja niitä käytetään hyväksi toiminnan suunnittelussa. Lähitulevaisuudessa ne kyetään lähettämään myös muille yksiköille lähes reaaliajassa. Samalla kyetään
vastaanottamaan muiden järjestelmien tilanne- ja muita tietoja sukellusveneen omaan
järjestelmään.
Yhteydenpitovaatimus on uusi ja merkittävä suorituskykyvaatimus. Aiemmin sukellusvenneen oli noustava periskooppisyvyyteen tai pinnalle luodakseen VLF-, LF- tai
HF- yhteyden. Tulevaisuudessa sukellusveneellä on oltava kyky varmaan ja salattuun
data-yhteyteen oman johtoportaan, muiden laivastoyksiköiden ja muiden puolustushaarojen järjestelmien kanssa. 2010-luvulla sukellusveneisiin asennetaan monipuolinen
radiovarustus, jossa on HF-linkkien lisäksi satelliitti-EHF-, VHF- ja UHF-linkit periskooppisyvyydellä tapahtuvaan yhteydenpitoon. Tätä syvemmältä, turvalliselta syvyydel23
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Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

345
tä, sukellusveneet kykenevät yhteydenpitoon hinattavalla, kelluvalla antennikaapelijärjestelmällä, joka syvyytetään radioaaltojen vastaanottosyvyydelle. Lähetys voi tapahtua
hinattavaa tai itsenäistä lähetinpoijuja käyttäen. Osa tiedonsiirtoketjusta voi olla vedenalaista akustista tiedonsiirtoa, jota kehitetään voimakkaasti. 24
Sukellusveneen asejärjestelmävalikoima laajenee uusia tehtäviä ja toimintakonsepteja
varten voimakkaasti 2010-luvulla. Nykyisten torpedojen ja risteily- ja pintamaaliohjusten sekä miinojen lisäksi sukellusveneillä on mahdollisuus vaikuttaa ilmamaaleihin
torpedoputkista laukaistavin ilmatorjuntaohjuksin. Kevyempää aseistusta lisätään kevyempiä kohteita vastaan. Näitä ovat mm. kevyet torpedot ja ohjukset. Jopa kauko-ohjatun raskaan konekiväärin asentamista mastoon suunnitellaan, jotta sukellusvene voisi
periskooppisyvyydeltä uhata tai vaikuttaa keveisiin kohteisiin, esimerkiksi tarkastettaviin kauppa-aluksiin ja veneisiin. Osa uusista tai lisäasejärjestelmistä voidaan sijoittaa
rungon ulkopuolisiin kasetteihin, jotka kytketään aluksen taistelujärjestelmään. Tällöin
ne eivät vähennä sukellusveneen perusjärjestelmiä ja aseita.
Sukellusveneillä tulee 2010-luvulta alkaen olla kyky lähettää, operoida ja vastaanottaa
miehittämättömiä kaapeliohjattuja tai itsenäisiä vedenalaisia lavetteja, joilla voi olla tehtävän mukaan kokoonpantu sensori- ja muu hyötykuorma, jopa asekuorma. Nämä UUV:
t (unmanned underwater vehicle) ja AUV (autonomous underwater vehicle) laajentavat
sukellusveneen käytettävyyttä monipuolisiin tehtäviin entisestään. Miehittämättömien
vedenalaisten lavettien lähetys- ja vastaanottotiloja voidaan käyttää myös sukeltajien ja
erikoisjoukkojen lähtö- ja tulokammioina sukellusveneen ollessa sukelluksissa.
Sukellusveneen tärkein omasuoja on edelleen sen kehittyneet häiveominaisuudet ja niistä johtuva havaitsemattomuus. Vaikeissa rannikonläheisissä operaatioissa sukellusvene
on tulevaisuudessa aiempaa enemmän alttiina havaitsemiselle ja vastatoimille. Aktiivista
omasuojaa kehitetään entistä voimakkaammin. Aktiivista kaikumittausta ja torpedojen
akustista hakeutumista vastaan kehitetään harhamaali- ja häirintäjärjestelmiä, jotka voidaan suunnitella uuden aluksen rakenteisiin tai sijoittaa olemassa oleviin sukellusveneisiin painerungon ulkopuolelle.25
2010-luvun jälkeen on todennäköistä, että konventionaalisista sukellusveneistä ja AUVlaveteista kehittyy miehittämätön sukellusvene, joka kykenee hyvin monipuolisiin ja
vaativiin tehtäviin.

8.2.3

Amphibioalukset

Amphibioaluksilla tarkoitetaan merialuksia, jotka kykenevät suorittamaan maihinnousuoperaatioita joko mukana kuljetettavalla lentokalustolla tai maihinnousualuksilla.
Ryhmä jakaantuu suurempiin kuljetusaluksiin ja itse maihinnousun suorittaviin pienempiin aluksiin.26
24

John Håvard Askeland, Network centric warfare communications integrated in submarine CMS, Naval Forces, SUBCON 2003 Special Issue, 2003
25
Rainer Mittelstät, Michele Ingrassia, CIRCE – Effective submarine protection, Naval Forces, SUBCON 2003 Special
Issue, 2003
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Käyttöperiaatteet
Kansainvälinen nopeaa ja etäällä tapahtuvaa toimintaa varten on oltava riittävä kuljetuskalusto. Tarpeen kasvaessa useat maat ovat hankkineet monipuolisesti varusteltuja
monitoimikuljetusaluksia taktisia merikuljetuksia, esikunta- ja johtokeskustehtäviä ja
logistista tukea varten. Tukialuksia voidaan myös käyttää humanitaarisen avun ja rauhanturvaamistehtäviin. Alusten suuri koko ja kalleus on johtanut siihen, että vain harvoilla
mailla on tähän mennessä ollut mahdollisuus hankkia sellaisia. Sopivien kuljetusalusten
puute on yksi Euroopan merivoimien suurista puutteista ja se tullaan korjaamaan tulevien vuosikymmenien aikana joko maiden omin hankinnoin, yhteishankinnoin tai
vuokraussopimuksilla.27
Alusten pääkäyttöperiaatteena tulee olemaan maihinnousualusten siirto maihinnousualueen läheisyyteen (20–30 mpk), purkaminen ja voiman säilyttäminen sekä logistiikkakeskuksena toimiminen.

Kuljetus- ja tukialukset
Tulevaisuudessa tullaan näkemään myös enemmän joko perinteisiä tai osin sotilaallisin
vaatimuksin rakennettuja ro-ro aluksia. Tärkeimpinä suunnittelukriteereinä ovat riittävä kuljetuskapasiteetti, toimintamatka, helikopterioperointikyky, lastausrampit, lastin
purku merellä ja monikäyttöisyys/modulaarisuus.
Aluksille tulee ainakin rajoitettu omasuoja-aseistus sekä kyky tiedustella ja valvoa toiminta-aluetta. Aluksilla voidaan kuljettaa vähintään merijalkaväkipataljoona varusteineen. Lastikapasiteetti kasvaa, varsinkin ro-ro kannen osalta 1200-1500 metriin osin
maihinnousualusten määrää pienentämällä. Alukset varustetaan myös suuremmilla
lastinostureilla. Lentokannen ja -kaluston määrä ja merkitys kasvaa sekä maihinnousuoperaation että huoltovaiheen aikana. Aluksilla tulee olemaan täydellisesti varustetut
sairaalat ja korjaamot, maissa olevien joukkojen huoltamista varten.
US Navy on uudistamassa tukialuskalustoaan vastaamaan tulevaisuuden strategioita
(”Forward...from the sea”). San Antonio LPD luokan aluksia on tilattu 12 kpl ja ne tulevat palvelukseen kuluvan vuosikymmenen aikana. Muita merkittäviä uudisrakennuksia
ovat Hollannin Rotterdam-luokan kaksi alusta, Iso-Britanian Bay-luokan (Alternative
Landing Ship Logistic) neljä alusta ja Albion-luokan kaksi alusta. Kaikki ovat dieselsähköisellä koneistoilla varustettuja.28, 29
Strategisten merikuljetusten (Sealift) kannalta merkittävin on US Navyn 19 kuljetusaluksen konversio- ja lisärakentamishanke. Uudet alukset ovat Bob Hope-luokka, 7 alusta ja Watson-luokka, 8 alusta.30

27

Amphibious lift bound by a common thread. Jane’s Navy International, Jan/Feb. 2002 s.16–21
Amphibious lift bound by a common thread. Jane’s Navy International Jan/Feb. 2002 s.16–21
29
Supporting cast ready to enter the limelight. Jane’s Navy International Nov. 2003 s.21–27
30
NATO moves on sealift shortfall, Richard Scott. Jane’s Navy International Nov. 2003 s. 3
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Maihinnousualukset
Maihinnousualuksia käytetään joukkojen ja kaluston kuljettamiseksi tukialukselta maihin. Vaihtoehtoina ovat perinteiset alukset, ilmatyynyalukset ja tulevaisuudessa alusajoneuvohybridi.

LCAC (Landing Craft Air Cushion)
Ilmatyynyalukset soveltuvat erinomaisesti maihinnousualuksiksi nopeutensa, maallaajokykynsä ja kantokykynsä puolesta. Näitä aluksi on käytössä eri mailla mm. USA:lla
91 kpl. Kreikka on hankkinut uusia ja käytettyjä Pomornik-luokan aluksia Venäjältä ja
Ukrainasta. Tämän hankkeen myötä myös Venäjällä säilyy kyky rakentaa ilmatyynyaluksia myös omaan käyttöönsä.
Maihinnousualusten kantokykyä, toimintamatkaa ja nopeutta tullaan kasvattamaan nykyisestä. US Navy LCAC ilmatyynyalusten hyötykuorman kantokyky tulee kasvamaan.
Kehitteillä olevan LCAC(H) kantokyky tulee kaksinkertaistumaan nykyisestä alusten
pituutta kasvattamalla. Alus tulee soveltumaan parhaiten lyhyisiin alle 10 mpk nopeisiin
kuljetuksiin (Joint Logistics over the Shore JLOTS). Pidempiin kuljetuksiin (Seabase to
Shore Surface Craft SSSC) soveltuisi uudentyyppinen maihinnousualus (Landing Craft
Utility Replacement LCU(R)). 31

LCU (Landing Craft Utility)
US Navy tarvitsee vanhentuvan kaluston korvaajaksi suorituskykyisemmän maihinnousualuksen. Alukset olisivat joka suhteessa edeltäjiään suurempia ja nopeampia (jopa 20
solmua). Aluksien runkomuoto saattaa olla epäkonventionaalinen ja propulsiolaitteena
todennäköisesti vesisuihku.32
Yhtenä kehityssuuntana on Air Supported Vessel (ASV), jossa on yhdistetty ilmatyynyaluksen ja perinteisen yksirunkoaluksen parhaat puolet. Alus on nopea, pienisyväyksinen,
yksinkertainen ja vahva. Aluksen painosta jopa 80% kannatetaan aluksen alla olevaan
ilmataskuun puhallettavalla ilmalla. Tämän johdosta aluksen vastus on pieni ja se kykenee suuriin, yli 40 solmun nopeuksiin varsin pienellä teholla.33

EFV (Expeditionary Fighting Vehicle)/AAAV (Advanced Amphibious
Assault Vehicles)
EFV/AAAV on nopea merellä ja maalla kulkeva panssaroitu ja aseistettu miehistönkuljetusajoneuvo. Ajoneuvon suuren vesinopeuden mahdollistaa keulassa ja sivuilla
olevat käännettävät kantotasot sekä tehokas vesisuihkupropulsio. US Marine Corpsilla
tarkoitus hankkia 1013 kpl näitä ajoneuvoja. Ne kykenevät liikkumaan vedessä 20–25
solmua, metrin aallokossa ja selviytyy 3 metrin aallokossa. Toimintamatka vedessä on
65 mpk ja maalla 500 km. Maalla ajoneuvon nopeus on 70–75 km/h. Se tarjoaa panssa31

US Navy seeking larger, faster LCUs and LCACs. Warship Technology, Jan. 2004 s. 11–13
US Navy seeking larger, faster LCUs and LCACs. Warship Technology, Jan. 2004 s. 11–13
33
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roitua kuljetuskykyä ja tulivoimaa vedessä ja maalla. Se jatkaa etenemistä pysähtymättä
rannalla kohti sisämaassa olevia kohteita. Myöskään tukialuksen ei tarvitse tulla lähelle
rantaa vihollisen tulen kantaman sisäpuolelle tai miinavaaralliselle alueelle. Ajoneuvo
on aseistettu 30 mm tykillä ja konekiväärillä. Sillä on ballistinen suojaus 300 m etäisyydeltä 14.5 mm kokovaippaluotia, 155/152mm ammuksen sirpaleita 15 m päästä ja
30 mm kokovaippaluotia 1000 m päästä (tavoite) sekä jalkaväkimiinoja vastaan. Lisäksi asennetaan panssarintorjuntaohjuksen miinojen torjuntajärjestelmät. Ajoneuvon on
toimittava NBC saastuneella alueella ja annettava suoja EMP vastaan. Lisäksi käytetään
aktiivisia ja passiivisia herätteiden (IR, akustinen, elektromagneettinen, magneettinen,
tutka ja visuaalinen) pienentämismenetelmiä. Ajoneuvo kykenee kuljettamaan 18 varustettua henkilöä yhteensä n. 2400 kg. Prototyypin testit ovat käynnissä ja mikäli konsepti
osoittautuu toimivaksi näitä tullaan näkemään muillakin valtioilla.34

Kuva 4.

EFV (Expeditionary Fighting Vehicle) noin 25 solmun nopeudessa
(Kuvan lähde: http://www.efv.usmc.mil/program/PhotoGallery/Pax%20
River/tn5.htm)

34

Operational Requirements Document for Advanced Amphibious Assault Vehichle (AAAV), Sept. 2000 98 sivua,
http://www.efv.usmc.mil/operations/AAAV_ORD%20MSII.htm
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8.3

Laivatekniikka

8.3.1

Hydrodynamiikka

Laivahydrodynamiikan ja propulsion osalta sotalaivojen tekniikka on viime vuosina
siviilialuksiin verrattuna ollut selvästi konservatiivisempaa. Suurin osa taistelualuksista on yksirunkoisia ja propulsiolaitteena on akselin päässä pyörivää potkuria. Sen sijaan siviilialusten kehityksessä on nähtävissä nopeiden pienten monirunkoisten alusten
käyttöönotto. Nopeissa aluksissa usein käytetty propulsorityyppi on vesisuihku. Propulsiolaitteina siviilialuksissa ovat nopeasti yleistyneet myös sähkömoottoreita käyttävät
ruoripropulsiolaitteet (POD). Monet käynnissä olevat tutkimushankkeet tähtäävät laivan kulkuvastuksen pienentämiseen ja merikelpoisuusominaisuuksien parantamiseen.
Ohjailuominaisuudet ja pieni syväys korostuvat rannikon läheisessä toiminnassa, jossa
riippumattomuus väylistä on tärkeää.

Yksirunkoalukset
Runkomuotojen kehitys tähtää pitkälti merikelpoisuuden kehittämiseen ja kulkuvastuksen pienentämiseen. Alusten pienentyessä merikelpoisuuden merkitys suunnittelussa
korostuu. Henkilöstön ja järjestelmien toimivuus asettavat vaatimuksia aluksen liikkeille. Myös häivetekniikka vaikuttaa veden yläpuolisen rungon muotoon.
Suurissa aluksissa, kuten esimerkiksi Yhdysvaltojen DDX-projektissa, voivat yleistyä
myös ns. aaltoja lävistävät keulat (wave-piersing). Syitä ovat merikelpoisuus ja mahdollisimman pienet liikkeet aallokossa. Alusten vakavuusvaatimukset ja mm. helikopteritoimintojen tärkeys voivat myös johtaa yksirunkoisten alusten levenemiseen. Eräs esimerkki on Saksalainen ns. Delta-form-fregatti, jossa alus levenee perään pain mentäessä.35

Monirunkoalukset
Jos nopean aluksen kokoa ja varsinkin pituutta halutaan minimoida, joudutaan helposti
tilanteeseen, jossa runko jaetaan kahteen tai useampaan osaan. Tuloksena on katamaraani, trimaraani, pentamaraani jne. Monirunkoisen aluksen aallonmuodostusvastus
on pieni ja vakavuus riittävä. Monirunkoaluksissa käytetään myös dynaamista nostetta
kehittäviä laitteita, kuten ilmatyynyä (SES-alus) tai erilaisia siipiä (hydrofoil assisted
catamaran).
Venäjällä Krylov-Instituutissa on tutkittu paljon erilaisia, joskus hyvin eksoottisia alustyyppejä ja propulsioratkaisuja. Kuitenkaan taistelualuksissa ei ole vielä sovellettu näitä
tekniikoita. Venäjällä rakennettu Tallinnan ja Helsingin välillä liikennöivä Linda Express, on eräs esimerkki näistä alustyypeistä. Kaksirunkoinen kantotasoilla ja vesisuihkulaitteilla varustettu alus on Venäjän sotalaivatutkimuksen tuote. Sen matkanopeus on 55
solmua. Perässä oleva taso on kiinteä ja keulan tason kulma on säädettävissä.

35
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Katamaraani
Tavanomaisia katamaraanialusratkaisuja ei ole usein esitetty sotalaivaksi. Katamaraani ei
tarjoa oleellisesti suurempaa nopeutta ja sen äkkinäiset liikkeet merenkäynnissä vaikeuttaa miehistön toimintaa. Liikkeitä voidaan stabiloida erilaisin aktiivisin järjestelmin,
mutta ne ovat kalliita ja monimutkaisia. Alustyyppi voi olla mahdollinen lähinnä vain
nopeissa kuljetustehtävissä.
Perinteisen katamaraanin ja SWATH-aluksen välimuoto voisi sen sijaan olla myös hyvä
alusta sotalaivaksi. Tämän tyyppinen runkomuoto takaa hyvien kulkuvastusominaisuuksien lisäksi hyvät merikelpoisuusominaisuudet. Esimerkkinä runkotyypistä on Stena Express.

SWATH (Small-Waterplane-Area-Twin-Hull)
Jos monirunkoisen aluksen aallonmuodostusta ja siihen liittyvää kulkuvastusta halutaan
pienentää, on uppoumatilavuutta vietävä syvemmälle veden vapaasta pinnasta. Tällöin
aluksesta tulee niin sanottu puoliuppoalus. SWATH-katamaraanissa kantava uppouma
on veden alla ja vedenpintaa halkovat vain ohuet tukirungot, joiden päällä varsinainen
runko on.
Alustyypille on ominaista pienet liikkeet ja kiihtyvyydet merenkäynnissä. Varsinkin ajettaessa vasta-aallokossa, aluksen jyskintä- ja kohoiluliike on pientä. Ainoastaan pitkissä
sekä myötä- että sivumyötäisissä aalloissa, laivan nopeuden ollessa pieni, alus joutuu
helposti resonanssiin, jolloin jyskintä- ja kohoiluliikkeet saattavat olla hyvin suuria. Jyskintäliikkeitä pyritään vaimentaman evävakaajien avulla.
Aluksen veden alla oleva osa jaetaan kahdesta neljään runkoon. Alustyypin kulkunopeus on rajoitettu ja pienempi kuin tavallisen katamaraanin, koska nopeuden kasvaessa
aluksen pitkittäinen vakavuus huononee. Oikealla runkojen muotoilulla ja säädettävien evävakaimien käytöllä voidaan kuitenkin varmistaa, että pitkittäinen vakavuus on
riittävä isoimmillakin nopeuksilla. SWATH-ratkaisun heikkouksia ovat myös herkkyys
kuormanvaihtelulle ja suuri syväys. Näitä voidaan helpottaa painolastijärjestelmällä, jolla kuormanvaihtelua tasataan. Lisäksi potkuri on altis ilmanvuodolle.
SWATH-alus voidaan rakentaa oleellisesti yksirunkoista leveämmäksi, joten se voi olla
myös ratkaisu lentotoimintaan keskittyvässä aluksessa. Saksan merivoimilla on kehitteillä SWATH-tyyppinen kauko-ohjattava miinantorjunta-alus.

Trimaraani
Trimaraanin kulkuvastuksen odotetaan olevan maksimikulkunopeudella vain puolet
vastaavasta tavanomaisesta yksirunkoisen aluksen vastuksesta. Päärungon isomman pituuden ja sivurunkojen antaman lisävakavuuden ansioista tämän laivan merikelpoisuusominaisuuksien pitäisi olla paremmat kuin vastaavan yksirunkoisen alukseen. Runkojen
päällä oleva leveä kansi on yleensä painopisteen kannalta parhaassa paikassa. Runkoratkaisu tekee periaatteessa mahdolliseksi soveltaa hybridipropulsioratkaisua, joka sallisi
taloudellisen ajon sekä huippu- että risteilynopeudella.
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Iso-Britannian laivasto on rakennuttanut 2/3 mittakaavaan testaamiseen tarkoitetun 90
m pitkän trimaraanialuksen nimeltään RV Triton.36 Tämän mallialuksen maksiminopeus on ainoastaan 20 solmua, eikä sen käyttökokemuksista ole toistaiseksi raportoitu.
Trimaraani on myös yksi vaihtoehto US Navyn LCS-alukseksi.

Sivurunkoinen ilmatyynyalus, ilmatyynykatamaraani (SES)
SES-aluksen hyviä puolia ovat pieni tehontarve ja pieni syväys suurilla kulkunopeuksilla. Nämä edut menetetään pienillä kulkunopeuksilla. Ilmatyyny vaimentaa aluksen
liikkeitä katamaraaniin verrattuna. Aallokko kuitenkin rajoittaa aluksen toimintaa, ja
rajussa merenkäynnissä ilma voi karata aluksen alta, jolloin merikelpoisuus vaarantuu.
Alus ei sovellu jäissä operoimiseen, eikä sillä ole amﬁbio-ominaisuuksia.
Konseptia tullaan kuitenkin todennäköisesti soveltamaan tulevaisuudessakin. SES-alusten koko tulee kasvamaan, jolloin niiden merikelpoisuus- ja kantokykyominaisuudet
paranevat. Koon kasvaessa käyttömahdollisuudet laajenevat mm. nopeisiin kuljetusaluksiin. Norjassa SES-konsepti on käytössä Oksoy/Alta-luokan miinantorjunta-alusten
ohella Skjold-luokassa. SES on myös yksi vaihtoehto US Navyn LCS-alukseksi.

Kantosiivillä tai -tasolla varustettu kaksirunkoinen alus
Joissakin pienissä nopeissa kaksirunkoisissa aluksissa dynaamista nostetta tuotetaan myös
vedenalaisilla siivillä. Kun SES -aluksen ilmatyyny kantaa noin 80% aluksen painosta,
on siipien noste tyypillisesti ainoastaan noin 30% aluksen painosta. Joissakin aluksissa siipien kehittämä noste on riittävä nostamaan aluksen keulan ilmaan, jolloin alus
muuttuu lähes kantosiipialukseksi. Pitkät kapeat kantotasot, jotka ulottuvat rungosta
runkoon, eivät toimi hyvin merenkäynnissä, koska ison sivusuhteen omaava kantotaso
ei siedä rajuja kohtauskulman muutoksia. Lyhyemmät siivet toimivat paremmin, mutta
niiden antama noste on pienempi.
Merikelpoisuusominaisuuksien parantamiseksi on kehitetty ns. Lifting Body Technology -konsepti. Siinä tavanomaisen kapean ja kiinteän perässä olevan siiven lisäksi alusta
kannattaa suurikokoinen paksu kantotaso tai useat kantotasot, joita voisimme kutsua
kantorungoiksi (Kuva 5). Potkurit on sijoitettu kantorungon jättöreunaan. Osa aluksen
uppoumasta on siirretty veden alle, jolloin aluksen syväys pienenee. Syväys pienenee
vauhdissa edelleen, kun kantorunko alkaa kehittää nostetta. Pienennetty sivurunkojen syväys alentaa kulkuvastusta ilmatyynyn tavoin. Lisäksi suurikokoinen kantorunko
vaimentaa aluksen liikkeitä aallokossa, jolloin merikelpoisuusominaisuudet paranevat.
Ratkaisun varjopuolena on aluksen suurempi syväys lepotilanteessa ja pienillä nopeuksilla. Jotta kantorungosta ei aiheutuisi aallonmuodostuslisää, ratkaisu vaatii huolellista
suunnittelua.37
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http://www.royal-navy.mod.uk/static/pages/2093.html
Peltzer, T.J. 2003 Lifting Body Technology For Transformational Ship Designs, 9th Naval Platform Technology Seminar 2003
37

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

352

Kuva 5.

Periaatekuva kantorungolla varustetusta katamaraanialuksesta

ITA
Ilmatyynyalukset voivat liikkua suurilla nopeuksilla matalillakin vesialueilla ja väylien
ulkopuolella myös kelirikko- ja jääolosuhteissa. Ne ovat lähes immuuneja vedenalaisille
räjähdyksille ja niiden veden alle kantautuva ääni on tavanomaisiin aluksiin verrattuna
pieni. Käyttökohteita löytyy etenkin maihinnousualuksina.
Ilmatyynyteknologiaa voidaan soveltaa myös yksirunkoratkaisussa pienentämään syväystä ja kulkuvastusta. Tällaisessa aluksessa ei ole lainkaan vauriolle altista helmaa, vaan
ilmatyyny muodostuu rungon alle muotoiltuun tilaan.38

WIG – Wing in Ground Effect
WIG-alusten kehittäminen on saanut uutta vauhtia ja jatkuu etenkin suurissa maissa.
Aluksia on kokeiltu myös siviilikäytössä. WIG on lentokonetta halvempi käyttää ja niitä
voitaisiin käyttää lähinnä suurta nopeutta vaativissa kuljetustehtävissä pitkillä matkoilla.

Aluksen kulkuvastus
Suunnitelmat, jotka tähtäävät kulkuvastuksen pienentämiseksi, pyrkivät yleensä alentamaan kitkavastusta. Kitka on määräävä vastuskomponentti sekä vedenalaisten alusten,
että hitaiden ja erittäin nopeiden pinta-alusten kulkuvastuksessa. Tärkeimmät keinot
aluksen kitkavastuksen alentamiseksi voidaan jakaa kahteen ryhmään:
– lmanpuhallus ja superkavitaatio
– polymeerien lisääminen rajakerrokseen.

Ilmanpuhallus ja superkavitaatio
Ilman puhaltaminen aluksen pohjaan tai laidoitukseen jatkuvana suihkuna tai ilmakuplien muodossa on vanha, paljon tutkittu keino kitkan vähentämiseksi. Kuitenkaan sitä

38

Air supported fast landing craft proposed by ESI; Warship Technology, January 2004
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ei tietävästi ole paljon sovellettu käytännössä. Sen sijaan Venäjällä39 ja Ruotsissa40 on
tutkittu nopean liukualuksen pohjan muotoa, joka saa aikaan ilmataskun samalla tavalla kuin poraspohjaisessa aluksessa. Pienellä määrällä ilmaa, jota puhalletaan pohjaan,
varmistetaan ilmataskun muodostuminen. Tällöin aluksen märkäpinta pienenee, jonka
ansiosta kitkavastus alenee. Ilmapuhallusta on tarkoitus soveltaa myös Yhdysvalloissa
rakennettavassa nopeassa testikatamaraanissa.41

lpmp!qpikbttb
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Kuva 6.

Periaatekuva ilmataskun muodostamisesta nopeassa yksirunkoisessa aluksessa

Toinen samantyyppinen kitkavastuksen alentamiseen liittyvä ilmiö on superkavitaatio,
jota käytetään hyväksi mm. nopeiden alusten potkureissa. Ehkä uusin tämän ilmiön sovellutuksista on venäläinen erittäin nopea torpedo nimeltään Shkval (suom. ”Puuska”).
Torpedon suurin kulkunopeus on noin 200 solmua. Tämän mahdollistaa kitkaa pienentävä torpedon runkoa ympäröivä kavitaatiokupla. Propulsiolaitteena käytetään rakettimoottoria, joka käynnistetään torpedon laukauksen jälkeen. Torpedosta on kehitetty
versio, joka nopean kulkuvaiheen jälkeen hidastuu ja alkaa aktiivisesti etsiä kohdettaan.
Torpedon toimintasäde on noin 7000 m.42

Polymeerien lisääminen rajakerrokseen
Laboratoriokokeet osoittavat, että jo hyvin pieni määrää polymeria liuotettuna turbulenttiseen rajakerrokseen, hävittää turbulenssipyörteisyyttä ja alentaa siihen liittyvää kitkaa noin puoleen. Ilmiön fysiikkaa ei ole täysin ymmärretty. Laboratoriokokeita on suoritettu monissa maissa. Alan tutkimusta tehdään Venäjällä, Ukrainassa43 ja USA:ssa44.
On odotettavissa, että polymeerien käyttö kitkavastuksen pienentämiskeinona otetaan
käyttöön ensin sukellusveneissä ja sen jälkeen myös nopeissa liukualuksissa. Tekniikkaa
tullaan kokeilemaan myös aiemmin mainitussa Lifting Body Technology -konseptialuksessa.
39

Pashin, V. M. et al, 2001 Hydrodynamic Design of Artiﬁcially - Ventilated Ships, Lavrientiev Lectures, Proceedings of
International Symposium on Ship Propulsion, 19–21 June 2001, Saint-Petersburg, sivut 117–123
40
Allenström, B. et al, 2001 An Airlifted Catamaran – Hydrodynamic Aspects, FAST 2001, The 6th International Conferennce On FAST SEA TRANSPORTATION, 4–6 September 2001, Southampton, vol III, sivut 23–40
41
Austal to build high speed craft based on SeaCoaster design; Warship Technology, January 2004
42
Military Analysis, Military Periscope, 2001)( http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/shkval.htm
43
WTEC, 1994 Research Submersibles and Undersea Technologies in Russia, Ukraine, and Western Europe, 1994 International Technology Research Institute, WTEC, 1996 Submersibles and Marine Technologies In Russia’s Far East and
Siberia, International Technology Research Institute
44
Friction Drag Reduction Program - http://www.darpa.mil/ato/programs/drag_reduct.htm
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8.3.2

Propulsio

Voimanlähteet
Useiden länsimaiden huomattava kehityspanos on kohdistunut viime vuosina ”täysin
sähköisen laivan” kehittämiseen.45 Tulevaisuudessa useimmissa korvetin kokoluokkaa
suuremmissa taistelualuksissa lienee sähköpropulsio. Sen etuna on kaikissa aluksissa vapaus sijoittaa koneet tilankäytön, taistelunkestävyyden tai herätteiden kannalta edullisesti. Sähköpropulsio on luonnollinen valinta aluksissa, joiden tehontarve vaihtelee
propulsion ja muiden tehonkuluttajien esim. asejärjestelmien välillä.
Tärkeimpänä pääkoneena säilyy dieselmoottori, joka ei tule kehittymään merkittävästi.
Kehitys tapahtuu lähinnä ympäristönsuojelun ja turvallisuuden alueella. Kaasuturbiini säilyy nopeiden alusten pääkoneena painon- ja tilansäästön takia Sen hyötysuhdetta
parannetaan kehitystoimenpitein mutta radikaaleja muutoksia ei ole odotettavissa. Tulevaisuudessa on odotettavissa läpimurto polttokennoteknologiassa. Polttokenno lienee
tulossa käyttöön myös laivojen pääkoneena.

Ruuvipotkuri
Tavallinen ruuvipotkuri on kehittynyt jo sille tasolle, ettei merkittäviä uudistuksia ole
odotettavissa.

POD-propulsori
PODit eli ruoripotkurit, joissa on sähkömoottori on potkurin akselilla tulevat yleistymään sotilasaluksiin ensin apualuksiin, joissa on dynaaminen paikallaanpito sekä
kuljetusaluksiin.46 Siviilialuksissa podit yleistyvät jatkuvasti isoissa ja pienissä aluksissa.
Perusteena on hyötysuhde ja manöveerattavuus. Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Hollannissa ja Belgiassa on esitetty sotalaivaprojekteja, joissa propulsiolaitteena käytetään
ruoripropulsiolaitteita. Ranskalainen Alstom konserni, joka valmistaa Mermaid-nimisiä
ruoripotkurilaitteita, on hyvin aktiivinen täällä alueella.47
Toistaiseksi podeja ei ole käytetty taistelualuksissa. Yksi syy tähän lienee magneettinen
heräte. Toisena syynä on se, ettei toistaiseksi ole kokemusta yli 30 solmua kulkevasta
kauppalaivasta, joka olisi varustettu sähköisellä ruoripotkurilaitteella. On esitetty myös
epäilyksiä48, että laite on altis vedenalaiselle räjähdykselle ja aiheuttaa veteen enemmän
melua kuin tavanomainen potkuri. Melun syynä ei ole kavitaatio vaan rakenteen värähtely ja ongelma voidaan poistaa huolellisella värähtelyanalyysilla. Oikein suunniteltu
vetävä pod on hiljaisempi kuin akselin päässä oleva perinteinen potkuri, joka toimii aina
ulokkeiden häiritsemässä virtauksessa.

45

National Defence Research Institute, Yhdysvallat http://www.rand.org/natsec_area/products/electricships.html,
23.2.2004
46
Royal Navy, http://www.royal-navy.mod.uk/static/pages/3490.html, 23.2.2004
47
http://www.naval-technology.com/contractors/propulsion/alstom/index.html
48
Naval Forces, 2003
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Vesisuihkupropulsio
Vesisuihkupropulsiolla on useita hyviä puolia nopeissa aluksissa. Sen hyötysuhde isoilla
kulkunopeuksilla on parempi kuin ruuvipotkurin. Se on myös hiljaisempi (varsinkin
matalat taajuuskomponentit ovat pieniä) ja soveltuu hyvin aluksiin, jotka operoivat matalassa vedessä. Laivan pysähdys- ja peruutusominaisuudet ovat myös hyvät. Varjopuolina ovat matala propulsiohyötysuhde pienillä nopeuksilla, korkea hinta ja järjestelmän
vaatima tila. Ruotsi ja Suomi ovat olleet sota-alusten vesisuihkupropulsiossa edelläkävijöitä. Propulsiohyötysuhteen parantamiseksi ja aluksen kulkuvastuksen pienentämiseksi
on ehdotettu useiden pienempien ja samalla tehokkaampien vesisuihkulaitteiden käyttöä.49 Laitteen suulakkeen pienempi läpimitta tekee mahdolliseksi pienemmän peräpeilin syväysupotuksen, jolloin aluksen vastus alenee. Propulsiohyötysuhde pysyy lähes samanarvoisena, jos laitteiden yhteislaskettu massavirta on sama kuin isompien laitteiden
käyttössä oleva.
Venäläiset ovat esittäneet kaksi mielenkiintoista vesisuihkupropulsiolaitteiden versiota,
jotka soveltuvat nopeisiin erikoistyyppisiin aluksiin. Ensimmäinen niistä, jota kutsuttaan dual-intake water jet nimellä50 soveltuu kantosiipialuksiin ja muihin aluksiin, joissa
syväys muuttuu paljon kulkunopeuden kasvaessa (Kuva 7).
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Kuva 7.

Periaatekuva venäläisestä dual-intake water jet-vesisuihkupropulsiolaittesta
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Purnell, J. 2003 Advanced Compact Marine Waterjets, The Quarterly Digest of CDI Marine Systems Development
Division, December 2003
50
Mavliudov et al, 1994 Untraditional Propulsor developments At Krylov Shipbuilding Research Institute, International
Shipbuilding Conference, Section B – Ship Hydrodynamics, Krylov Instituutin 100- vuotisseminaari, sivut 9–18
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Kahdella, eri syväydellä olevien imuaukkojen avulla estetään ilman pääsy laitteen impelleriin. Toinen laite51, jota kutsutaan vented waterjet (lyhennys VWJ), on tarkoitettu
nopeisiin liukualuksiin (Kuva 8).

wfefo!kb
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Kuva 8.

VWJ-vesisuihkupropulsiolaite

Propulsiolaite sopii hyvin aluksiin, joissa käytetään ilmanpuhallusta aluksen pohjaan
kitkan vähentämiseksi. Laitteessa, joka on vesisuihkun ja osittain upotetun potkurin
yhdistelmä, veden ja ilman seosta ohjataan imukanavaa muistuttavalla tunnelilla peräpeilin kohdalla sijaitsevaan impelleriin. Impellerin lapojen muoto muistuttaa ylikavitoivan potkurin muotoa. Laitteen toiminta pienillä kulkunopeuksilla ei ole hyvä. Todennäköisesti laitteen kautta kulkeva ilma vaimentaa vedenalaista melua. Molempien yllä
kuvattujen laitteiden yhdistelmää, jolla on myös hyvät toimintaominaisuudet pienillä
nopeuksilla, kutsutaan nimellä dual-loop VWJ (Kuva 9).
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Kuva 9.

Vesisuihkupropulsiolaite, joka soveltuu kantosiipialuksiin (dual-loop VWJlaite)

Hybridipropulsio
Hybridipropulsiolla tarkoitetaan ainakin kahden erityyppisen propulsiolaitteen käyttöä
samassa aluksessa. Siviilialuksissa ratkaisulla yleensä tähdätään propulsiohyötysuhteen
parantamiseksi laivan suunnittelunopeudella. Sotalaivoissa, joissa kulkunopeudet vaihtelevat paljon, pyritään parantamaan käyttötaloutta tai vähentämään herätteitä sekä risteily- että maksiminopudella. Uusia mahdollisuuksia hybridipropulsion soveltamiseksi
tuo “kokonaan sähköinen alus”-konsepti.
51

Mavliudov et al, 1994
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Vesisuihku- ja potkuripropulsion yhdistelmä
Eräs mahdollinen hybridipropulsion toteutus on tavanomaisten ruuvipotkurien ja vesisuihkulaitteen yhdistelmä. Siinä potkureita olisi käytetty risteilynopeudella ja vesisuihkulaitetta olisi käytetty ainoastaan huippunopeuden saavuttamiseksi. Yllä mainittu
trimaraanialus on sopiva sovelluskohde tälle ratkaisulle, tosin tämä ratkaisu sopii myös
yksirunkoiselle sota-alukselle.52

Vastakkain pyörivät potkurit hybridipropulsiossa
Tavanomaisen kiinteäsiipisen potkurin ja sen perässä olevan kääntyvän ruoripotkurin,
joka pyörii toiseen suuntaan, yhdistelmä tunnetaan nimellä Hybrid CRP.
Tällä ratkaisulla on monta hyvää puolta sekä siviililaivoissa että sovellettuna sota-alukseen.53 Suurin etu saavutetaan propulsiohyötysuhteessa ja aluksen kulkuvastuksessa. Lisäksi työntö jaettuna kahdelle potkurille tarkoittaa pienempää potkureiden kuormitusta,
jonka seurauksena sekä kavitaatio että sen aiheuttama melu pienenevät. Takimmainen
kääntyvä propulsiolaite, joka on esimerkiksi pod, tarjoaa alukselle erinomaiset ohjattavuusominaisuudet.

Pumppusuihku-propulsiolaite (engl. Pump-Jet Propeller)
Suulakkeeseen sijoitettu monilapainen potkuri yleistyy sukellusveneissä ja joissakin torpedoissa käytetty propulsori. Kirjallisuudessa ei paljon kerrota suulakkeen tyypistä ja
todennäköisesti käytetään sekä virtausta kiihdyttäviä että hidastavia suulakkeita. Varsinkan jälkimmäinen ei sovellu hyvin pinta-aluksen propulsiolaitteeksi, koska ohjailutilanteessa se on altis virtauksen irtaantumiselle ja kavitaatiolle. Joissakin laitteissa pyörivän
potkurin lisäksi, joko sen eteen tai taakse, sijoitetaan kiinteitä siivekkeitä virtauksen
rotaatioenergian talteenoton varmistamiseksi.54

Höyrypropulsio
Höyryn purkaukseen perustuva propulsio (PDX) saattaa tulla kyseeseen pienissä aluksissa, joissa halutaan päästä eroon liikkuvista ulkoisista osista. PDXssä kehitetään vesihöyryä, joka johdetaan veneen perästä suuttimella ulos. Toistaiseksi tällaisen propulsorin
hyötysuhde on varsin huono.55 PDXllä saattaisi olla mahdollista saavuttaa hyvin alhainen vedenalainen herätetaso.

52

Ehrenberg, H.-D., Engelskirchen, J. 2003 Advanced Design Of Mega Yachts And High Performance Frigates – Proven
Synergies, World Maritime Technology Conference, October 17–20, 2003, San Francisco, USA, paper C66 033
53
Matusiak, J. 2004 Some hydrodynamic aspects of the hybrid propulsors utilizing the contra-rotating propellers concept, Marine News, No. 1–2004, Wärtsilä NSD
54
Tkachuk, G. N.& Nikushchenko, D. V. 2001 The Basic Problems of maneuvering of Underwater Vehicle with PumpJet Propeller, Lavrientiev Lectures, Proceedings of International Symposium on Ship Propulsion, 19–21 June 2001,
Saint-Petersburg, sivut 255–261
55
Todman, Wallis, Ship Design for Environmental Sustainability, RINA 2002
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8.3.3

Materiaalit

Uudet laivanrakennusmateriaalit tulevat myös sota-aluksissa kilpailemaan perinteisten
kanssa niissä sovellutuksissa, missä niillä saavutetaan hyötyä perinteisiin verrattuna. Sotilaallisesti tärkeät ominaisuudet tulevat painottamaan valintaa vaikka materiaalit pääosin
tulevatkin olemaan samoja kuin nopeakulkuisissa siviilialuksissa. Sota-aluksissa painotetaan uhkakuvasta riippumatta keveyden lisäksi hyvää suojaa läpäisyä ja paloa vastaan
sekä alhaisia heräteominaisuuksia. Rungon merkitys aluksen taistelunkestävyyteen ja
eräisiin heräteominaisuuksiin on ratkaiseva, joten materiaalille asetettavat vaatimukset
ovat siviilimaailmaan verrattuna kovemmat. Teräs tulee edelleen säilyttämään valta-asemansa suurten alusten materiaalina.
Sotalaivojen elinjakso on kymmeniä vuosia ja sodankäynti painottuu enemmän hetkellisestä puolustustarpeesta pitkäjänteiseen budjetoituun toimintaan. Sota-aluksen rungon
osuus kokonaishinnasta on myös pienempi kuin kauppa-aluksilla yleensä. Tästä seuraa,
että sota-aluksissa huoltokustannukset merkitsevät yhä enemmän suhteessa hankintakustannuksiin. Tämä tuo uusia materiaaleja sotalaivakäyttöön sekä runkomateriaalina,
että kansirakennusten ja varustelun kohdalla.

8.3.3.1 Teräs
eräksen saatavuus tulee olemaan hyvä ja esiintyy jopa ylituotantoa. Sillä on laivanrakennukseen hyvin sopivat yleiset ja tunnetut ominaisuudet ja laajalle levinnyt käyttö laivanrakennuksessa. Siviilialusten kehityksen myötä tulevat erikoislujat laivanrakennusteräkset lisääntymään sota-aluksissa niillä saavutettujen paino- ja muiden etujen vuoksi. Teräs
tulee säilyttämään asemansa useimpien sotalaivojen runkojen rakennusmateriaalina.
Läntisen maailman terästeollisuus kykenee tuottamaan epämagneettista terästä pientä
alustuotantoa varten, mutta suurten laivojen materiaalin tuottamiseksi tarvittaisiin merkittävä lisätuotanto. Koska yli puolet materiaalista on muuta kuin rautaa, on materiaalin
laajamittainen saatavuus myös suuresti riippuvaista kromin ja nikkelin saatavuudesta.
Magneettisen herätteen vähentämiseksi tulee epämagneettisen teräksen käyttö lisääntymään heräteherkissä aluksissa kuten miinantorjunta-aluksissa ja sukellusveneissä.

8.3.3.2 Kevytmetallit
Laivanrakennukseen soveltuvien alumiiniseosten kehitys etenee tasaisella evoluutiolla.
Suuria läpimurtoja tällä alalla ei länsimaailmassa ole näkyvissä. Merkittävät parannukset kevytmetallien ominaisuuksiin johtavat nykytekniikalla joko hitsattavuuden tai korroosion kestävyyden heikkenemiseen. Alumiinin paloturvallisuutta kohtaan tunnetaan
ennakkoluuloja, jotka osin ovat perusteltuja. Merkittävin potentiaali alumiinien käytössä liittyy alkujaan Venäjällä kehitetyn pursotemateriaalin käyttöön. Myös valssattavia huippuseoksia on kehitetty Venäjällä. Tämä tekee mahdolliseksi valmistaa keveitä,
hitsattavia ja merivettä kestäviä paneeleja ja muototankoja vaativaan käyttöön. Näihin
materiaaleihin liittyy eräissä tapauksissa työsuojelullisia ongelmia myrkyllisten seosaineiden johdosta jotka täytyy ottaa huomioon sotalaivan pyrolyysissä.Tavanomainenkin
alumiinityö saattaa myös joutua työsuojelullisesti vastatuuleen.
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Kevytmetallit tulevat pääosin jäämään vähemmälle varsinaisessa laivanrakennuksessa
sillä ne eivät tarjoa riittävästi etuja muihin materiaaleihin nähden. Venetuotannossa ja
laivojen varustelussa tulevat kevytmetallit säilyttämään asemansa kulutuskestävyyden ja
tuotteiden valmistettavuuden johdosta.

8.3.3.3 Komposiitit
Komposiittimateriaalit massiivinen lujitemuovi mukaan lukien ovat olleet laivakäytössä jo kymmeniä vuosia ja niistä saadut kokemukset ovat olleet monilta osiltaan hyvät.
Teräkseen verrattuna saavutetaan aina painon säästöä, mutta myös huolto on osoittautunut edulliseksi. Sen sijaan on erikoisrakenteinen materiaali vaurion sattuessa vaikeata
ja kallista korjata.
Laskennallisesti on osoitettu, että nopean matkustajalaivan rakennemateriaalina hiilikuitukomposiitti johtaisi jo nykytekniikalla toteutettuna pienempiin elinkaarikokonaiskustannuksiin kuin alumiinista tai teräksestä toteutettuna.56 Komposiittien yleistyminen riippuu näin ollen aineen teknisten ja kaupallisten ominaisuuksien lisäksi myös
vallitsevasta talousajattelusta.
Komposiittimateriaaleissa tapahtuu jatkuvaa laadullista paranemista ja hinta/lujuus alenee. Alan kehityspotentiaalia ei ole käytetty loppuun. On mahdotonta ennustaa kehityksen tasoa 10–15 vuotta eteenpäin. Alalla pidetään todennäköisenä57, että vuoteen
2020 mennessä tullaan sota-aluksissa soveltamaan komposiittirakenteita, jotka perustuvat nyt käytössäoleviin tai lähinäköpiirissä oleviin uusiin materiaaleihin kuten:
– uudet jäykemmät ja silti sitkeät hiilikuidut
– uudet ydinaineet, mm metallivaahdot
– nanotekniikka x) hyödyntävät materiaalit
x) Nykyisiä hiilikuituja merkittävästi ohuempia, putkimaisia hiilituotteita, joiden matriisiaineena saatetaan hartsin sijasta käyttää muuta hiilituotetta.
Komposiittimateriaalit tulevat mahdollistamaan erilaisten toimintoja ja laitteiden yhdistämisen aluksen mekaaniseen rakenteeseen. Tällaisia sovellutuskohteita ovat mm:
– lämpö- ja äänieristeen toteuttaminen ydinaineen avulla
– sirpalesuojauksen integrointi komposiittimateriaaliin
– häivemateriaalit komposiitin aineosana
– pintojen jäähdytys ja lämmitys
– antennien ja sensoreiden integrointi rakenteisiin, mm staattiset tutka- ym antennit
aluksen kansirakennuksen tai maston kantavissa pinnoissa.
Järjestelmäteknisen integroinnin voidaan olettaa alkavan ylärakenteiden keveistä paneeleista ja maston pinnoista ja vasta näin saatujen kokemusten jälkeen siirtyvän kansirakennuksen pintoihin. Eristeiden, suojien ja vastaavien integrointi tulee sen sijaan
yleistymään nopeammin.
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8.3.3.4 Titaani
Materiaalina titaani soveltuu korroosiorasitteisiin rakenteisiin kuten putkistoihin sekä
erityistä keveyttä ja lujuutta vaativiin rakennetarkoituksiin. Se on myös hyvä aine heräteherkkiin kohteisiin. Titaanin käyttöä rajaa kuitenkin sen kallis hinta eikä hinnan
alenemiseen ole näkyvissä mahdollisuuksia.
Sukellusveneen sukellussyvyyttä voidaan kasvattaa käyttämällä kevyempiä materiaaleja.
Neuvostoliitossa hankittiin kokemusta titaanista tehdyistä sukellusveneistä ja teknis/taktinen peruste titaanin käytölle on edelleen olemassa. Taloudelliset realiteetit ja taktinen
tarve tulevat määrittämään se, jatkuuko alkanut kehitys.
Titaani tulee pinta-aluksissa säilymään koneiston erikoiskohteiden materiaalina nykyisessä laajuudessaan. Laajamittaisempaan käyttöön ei ole näkyvissä mahdollisuuksia.

8.3.3.5 Rakenteet ja rakennustavat
Rungon valmistustekniikka tulee seuraamaan laivanrakennuksen yleistä linjaa ja heijastamaan valmistajamaan teknistä tasoa alalla. Suuret teräsalukset tullaan edelleen valmistamaan nykyisen kaltaisilla menetelmillä ja useimmissa tapauksissa tullaan sota-alukset
valmistamaan samoilla tai lähes samoilla työmenetelmillä ja rakenteilla kuin nykyäänkin.
Alusten elinikäkustannukset ja toiminnan aikana tarvittavan huolto- ja käyttöhenkilöstön minimointi ovat vahvasti esillä laivastojen esittäessä visioitaan tulevaisuuden tahtotiloistaan. Tavoitteisiin kuuluu jopa 12 vuoden telakointiväli, yleinen korroosiomaalaushuoltojen pois jääminen ja pitkälle viety automatisointi. Tarkastelujakson loppupuolella
valmistettavissa sota-aluksissa tulevat tähän liittyvät ratkaisut olemaan esillä.
Ohuiden ja erikoislaatuisesta ainesta olevien metallirakenteiden kokoonpanossa tullaan
jossain määrin siirtymään kehittyneisiin hitsausmenetelmiin kuten laser -hitsaukseen.
Tämä on välttämätöntä, jotta metallirakenne voisi kilpailla komposiittien kanssa. Robottihitsauksen yleistyminen muuttaa teräsrakennetta hivenen.
Lohkovarustelu kehittyy siviilitelakoilla ja se nähdään tänä päivänä merkittäväksi keinoksi alustuotannon rationalisoimiseksi. Pelkästään valmistajatelakan näkökulmasta
toteutettuna voi sillä olla huoltoa vaikeuttava ominaisuus, mutta aluksen elinjakso huomioimalla voidaan lohkovarustelun tuomia rakenneominaisuuksia myös toteuttaa huoltoa helpottavassa mielessä. Huomioiden laivastojen yleisesti lausuma tahto ylläpidon
helpottamiseksi on otaksuttavissa, että tämä näkökulma tulee kehittymään sotalaivojen
lohkovarustelun yhteydessä.
Myös metallista tullaan valmistamaan kerroslevyrakenteita joko metallin ja epämetallin komposiittina tai metalli/metalli rakenteena. Liitokset tehdään joko liimaamalla
tai kehittyneillä hitsausmenetelmillä. Metallien osalta korostuu rakenteen korroosion
kestävyysvaatimus. Kehittyneet metallirakenteet tulevat yleistymään alkaen suorista paSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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neeleista kuten kansista ja laipioista. Näillä rakenteilla on potentiaalia toimia keveinä
räjähdyspaineen kestävinä laipioina.
Kaksoiskaarevien metallisten kerroslevyrakenteiden valmistyskyvyn kehittyminen tuotantoasteelle on kuitenkin epätodennäköistä vuoteen 2020 mennessä.
Suurten sotalaivojen taistelun kestävyydessä painotetaan laajaa uhkakirjoa. Rakenteellisesti tämä tulee perinteisten uhkien lisäksi lisäämään mm. sisäisen räjähdysvaikutuksen
kestoa ja palosuojelua. Läpäisyn kestävyyden sijasta pyritään keveissä aluksissa rajoittamaan vaurio pienelle alueelle ja varmistamaan aluksen ehjäksi jääneen osan selviytyminen ja jopa osittainen tehtäväkelpoisuus palautumisen jälkeen. Tämä edellyttää paineräjähdyksen kestävää osastointia, paineen purkautumisen sallivia rakenteita ja normaalista
alusrakenteesta poikkeavaa runkorakennetta, joka säilyttää runkopalkin ja muiden tärkeiden elimien lujuuden vauriosta huolimatta. (Vrt saksalainen fregatti tyyppi 124).
Myös asymmetrisen iskun onnistumisen ja vaikutuksen minimointi otetaan huomioon
alusten yleisjärjestelyissä nykyistä enemmän.
Näkyvä osa tulevaisuuden sotalaivan rakennetta ja operatiivistakin toimintaa tulee
olemaan ympäristön suojelu ja jätehuoltokysymykset, vaikka IMO:n ja MARPOLin
useimmat määräykset eivät suoranaisesti koskekaan sota-aluksia.
8.3.4

Rakenteellinen omasuoja

Alusten rakenteellinen omasuoja on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi taistelualuksissa. Uudet terrorismin kaltaiset uhat ja rannikon läheisyyteen siirtyvä painopiste ovat
myös muuttaneet vaatimuksia rakenteelliselle omasuojalle. Suurin uhka ei kohdistukaan
alukseen enää avomerellä, vaan rannikon tuntumassa tai satamassa. Aluksia on tulevaisuudessa lukumäärällisesti vähemmän ja ne ovat yhä kalliimpia. Myös ihmishenki on
arvokas ja siksi alusten ja miehistön suojaamiseen panostetaan tulevaisuudessa. Alusten
pienentyessä ja rakennemateriaalien muuttuessa rakenteellisen omasuojan toteuttaminen vaikeutuu. Myös vauriontorjunnan vaatima miehistön määrä tulee ongelmaksi.
Laivan omasuojajärjestelmien ja automatisoinnin pitää kehittyä, jotta turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Taistelualuksen rakenne ja redundanssi
Taistelualuksissa toimintavarmuus ja taistelunkestävyys ovat olleet aina tärkeitä. Tähän
on pyritty lähinnä rakenneratkaisuilla ja järjestelmien redundanttisuudella. Monet laivastot keskittyivät aiemmin vain vaikutukseltaan suuren uhan torjuntaan avomerellä ja
omasuoja rakennettiin meritorjuntaohjuksia vastaan. Rannikon läheisyydessä primitiivisemmät ja kevyemmät aseet kuten kosketusmiinat, ”kamikaze-kumiveneet” ja myös
käsiaseet ovat nyt suurempi ja vaikeammin torjuttava uhka. Arkoja paikkoja ovat etenkin alusten sensorit, joita on vaikea suojata.
Redundanttisuus perustuu useimmiten eri puolille alusta sijoitettuihin kahdennettuihin
järjestelmiin tai jopa useisiin varajärjestelmiin. Monesti hajasijoittelulla on kuitenkin
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rajoituksensa. Monirunkoratkaisut tuovat jatkossa mukanaan uutta redundanssia, mutta myös ongelmia. Esimerkiksi epäsymmetrinen vaurio voi aiheuttaa alukselle suuren
kallistuman. Sähköpropulsio puolestaan antaa vapautta konehuoneiden sijoitteluun ja
koneistojärjestelmien hajauttamiseen.
Perinteisesti monissa maissa terästä on juuri taistelunkestävyyden takia pidetty ainoana
mahdollisena laivanrakennusaineena. Tulevaisuudessa muut vaatimukset johtavat vääjäämättä uusien materiaalien käyttöön. Rakenteellista omasuojaa täytyykin miettiä uudella tavalla ja kehittää uusia rakenteita. Teräsaluksissakin on kehitetty uusia rakenteita
ja esimerkiksi saksalaisissa fregateissa rungon kestävyyttä on parannettu ns. box-girder
rakenteella. Näissä aluksissa on sovellettu myös räjähdyspaineen kestäviä kaksoislaipiota
ja aluksen jakamista kahteen toisistaan riippumattomaan osaan. Laiva voi jatkaa toimintaansa, vaikka toinen menetetäänkin.58

EMC / EMP
Suojautuminen elektronisen sodankäynnin ja suurtehoaseiden vaikutukselta on ehkä
yksi tärkeimpiä rakenteellisen omasuojan kehittämisalueita tulevaisuudessa. Mikroaaltoaseilla voidaan häiritä aluksen toimintaa ja jopa vaurioittaa sen järjestelmiä. Yksittäisten
laitteiden paikallinen suojaus ei ole järkevää, vaan aluksen itsessään pitää antaa laitteille
riittävä kuorisuojaus. Eniten kehitystä tulee tapahtumaan komposiittimateriaaleissa ja
niiden vaimennuskyvyssä sekä rakenteiden sähköisessä tiiveydessä.

ABC
Myös alusten ABC-suojausjärjestelmiin on taas kiinnitetty tarkempaa huomiota. Sekä
sodan, että rauhan aikana BC-taisteluaineiden uhka on kasvanut. Monet maat ovat
muuttaneet suhtautumistaan ABC-suojaukseen. Ennen ajateltiin, että uhka on selvästi ennakoitavissa, ja että ilman suodatus ja aluksen ylipaineistus voidaan aloittaa vasta
tällöin. Uusi näkemys on, ettei uhkaa voida ennakoida, joten alus on koko ajan ylipaineistettu ja ilma otetaan aina suodattimien läpi. Käytettävän kiertoilman määrä on
tällöin melko suuri. Alukset on jaettu useisiin kaasutiiviisiin osiin, joissa on itsenäinen
ilmanvaihto ja -suodatus.59
Aktiivihiili on yleisimmin käytetty taisteluaineita suodattava aine, mutta sen jatkuva
käyttö on kallista. Hiilen asemasta aluksilla voidaan käyttää tulevaisuudessa myös PSA/
TSA-laitteistoja (Pressure/Temperature Swing Adsorption). Tämän tekniikan hyviä
puolia on suodattimen pidempi ikä ja kosteuden kestävyys. Haittapuolia ovat taas kalleus, tehontarve, koko ja melu.

Ballistinen suojaus
Suuremmissa aluksissa kestävyyttä on painotettu enemmän, kuin pienemmissä, joissa
esimerkiksi ohjuksen osumaan on lähes mahdoton rakenteellisesti varautua. Pienissä
aluksissa rakenteellinen omasuoja on rajoittunutkin usein sirpaleilta suojaamiseen. Jois58
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sain aluksissa ei ole lainkaan suojausta. Lähtökohta on ollut, ettei aluksia juuri pienillä
aseilla merellä uhata tai, että muut alukset turvaavat ympäristön siten, ettei suojausta
tarvita. Uusien uhkakuvien myötä kaikkien alusten suojauksen tärkeys on korostunut.
Rakenteen ballistista suojausta voidaan parantaa pitkälti samoin keinoin, kuin maakulkuneuvoissa. Laivoissa rajoittavaksi tekijäksi nousee kuitenkin rakenteen paino ja muut
ominaisuudet, kuten palonkestävyys. Joissain erikoisaluksissa on käytetty jopa aktiivista
panssaria tiettyjen tilojen suojaamiseen. Useimmissa taistelualuksissa kokonaisuuden
kannalta järkevä suojaustaso jäänee kiväärikaliiperisen luodin tasolle.
Perinteisesti ballistisessa suojauksessa on käytetty terästä, keraameja ja aramidia. Painokriittisissä aluksissa kyseeseen tulevat lähinnä aramidi ja erilaiset keraamit sekä mahdollisesti polyeteeni sekä näiden yhdistelmät.60 Polyeteenin hyviä puolia on keveys ja
heikkouksia lämmön- ja palonkestävyys. Komposiittirakenteisissa aluksissa myös suojauksen integroiminen rakenteeseen tulee yleistymään.

Vedenalaisen räjähdyksen aiheuttama shokki-isku
Varautuminen vedenalaisiin räjähdyksiin on tyypillistä sotalaivatekniikkaa, joka korostuu miinantorjunta-aluksissa. Tärkeimmät laitteistot voidaan rakentaa shokinkestäviksi,
mutta kustannukset ovat melko suuria. Tärkeät laitteet asennetaan joustavasti vaimentimille. Miehistön suojaaminen on perinteisissä ratkaisuissa suurin ongelma. Mahdollisia
ratkaisuja ovat mm. lattioiden tai koko kansirakennuksen asentaminen joustavasti ja äärivaihtoehtona miehistön siirtäminen kokonaan pois vaaralliselta alueelta toisin sanoen
kauko-ohjattavien alusten käyttö. Kehitys shokinkestävyyden alalla tulevaisuudessa
liittyy laitteiden joustavaan asennukseen ja vaimentimiin, uusiin materiaaleihin (esim.
sandwich-komposiitit) sekä monirunkoaluksiin.

Alusten vesitiivisosastointi ja vauriovakavuus
Alusten vesitiiviiseen osastointiin ja vaurionkestävyyteen kiinnitetään myös jatkossa
huomiota. Monirunkoisten tai dynaamista nostetta käyttävien alusten runko ja osastointi poikkeavat perinteisistä yksirunkoisista. Miehistöjen pieneneminen vaatii myös
vauriontorjunnan menetelmien kehittämistä. Koska vesitiivistä osastointia ei juurikaan
voida tihentää, kehitystä tulee tapahtumaan etenkin vaurionvalvonnassa. Automaation
avulla miehistön toimenpiteitä ohjataan tehokkaammin ja nopeammin oikeaan suuntaan.

Palontorjunta
Komposiittirakenteiden yleistyminen pakottaa kiinnittämään myös palontorjuntaan
suurempaa huomiota. Toinen syy on jo rauhanaikaisiin onnettomuuksiin varautuminen.
Palon nopeaan ilmaisemiseen, rakenteiden eritykseen ja kiinteisiin sammutusjärjestelmiin panostetaan jatkossa. Komposiittirakenteinen laiva vaatii teräslaivaa tehokkaampia
ja nopeampia vastakeinoja ja eristystä. Kiinteissä sammutusjärjestelmissä Halon on poistumassa myös sotalaivoista ja tilalle tulee erilaisia vesisumu- tai kaasujärjestelmiä. Myös
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savun poistoa ja miehistön evakuointimahdollisuuksia tehostetaan. Sota-aluksissa oman
riskinsä tuovat ammusvarastot ja mm. ilma-alusten polttoaineet sekä erilaiset puoliksi
suljetut tilat, kuten helikopteri-hangaarit, joiden palontorjuntaa tulee kehittää.

Suojapalvelu – miehistön aktiiviset toimet
Rakenteellisen kestävyyden ja redundanttisuuden ohella tärkeä osa taistelunkestävyyttä
on miehistön toiminta vaurio- ja tulipalotilanteessa. Alusten ja miehistön lukumäärän
pienentyessä toiminnan suunnitelmallisuutta sekä uusien suojapalveluvälineiden ja automaation käyttöä kehitetään.

8.4

Yhteenveto

Todennäköisen skenaarion mukaan 2020-luvun rannikkosodankäynnissä käytettävä
pintataistelualus on pienehkö ehkä korvetin tai fregatin kokoluokkaa oleva monitoimialus, jolla on seuraavia ominaisuuksia:
– nopeus yli 50 solmua
– hyvä ohjailtavuus saaristossa, pod propulsio
– hyvä merikelpoisuus, epäkonventionaalinen runkomuoto ehkä monirunko
– tutkassa huonosti näkyvä, rakenteeseen upotetut antennit ja sensorit
– hyvä taistelunkestävyys terroristiuhkaa vastaan
– monikäyttöisyys ja modulaarisuus, varusteltavissa MITO-, SUTO-, pintatorjuntatehtäviin
– orgaaninen helikopteri
– UUV ja AUV käyttö miehittämättömiin tiedustelu ja taistelutehtäviin
Maihinnousu tapahtuu emoaluksilta horisontin takaa syvälle maihin panssaroiduilla
miehistönkuljetusvaunuilla joiden ominaisuuksia ovat:
– kuljettaa18 miestä varusteineen
– toimintamatka vedessä on 65 mpk ja maalla 500 km
– nopeus vedessä yli 25 kn, maalla 75 km/h
– 30 mm tykki ja konekivääri
– ballistinen suojaustaso tykistön sirpaleita ja 14.5–30 mm luoteja vastaan
– NBC suojaus
– EMP suojaus
– Aktiiviset herätteiden hallinta- ja harhautusjärjestelmät
Nykytilanteen suvereeni teknologiaveturi on Yhdysvallat. Chief of Naval Operations,
Adm Vern Clark toteuttaa visiotaan “Sea Power 21”, joka koostuu kolmenlaisista kykyelementeistä: Sea Strike, Sea Shield ja Sea Basing. Teknologiat, jotka mahdollistavat
kehityksen näillä toiminnan alueilla, tulevat vahvistumaan edessä olevina vuosina. US
Navyn vahva argumentti kilpailtaessa Yhdysvaltain puolustusbudjetista on se, että meren käyttöön tukeutuva operointi ei tarvitse lupia eikä tukea hajanaisilta ja vastentahtoisilta liittolaisilta. Operaatioiden monimutkaisuusaste voidaan pitää siedettävänä.
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Neuvostoliiton laivasto oli vahva sukellusveneistään reagointina Yhdysvaltain dominanssiin ja ydinpeloitteeseen. Nykyisen Venäjän laivateollisuus tuottaa pääasiassa tuotteita,
joita voidaan myydä sopiville ostajille (esimerkiksi Kreikka ja Intia). Tämän seurauksena
pysyvät voimissaan ne mahdollistavat teknologiat, joiden tarvelähtökohtina ovat sekä
ostajamaiden suorituskykytarpeet että oman laivaston potentiaaliset tulevat tarpeet. Venäjän laivasto tarvitsee uudistumiseensa parempia taloudellisia aikoja. Nykyään käytössä
oleviin teknologioihin perustuva klassinen merivoima on rakennettavissa iskukykyiseksi alle kymmenessä vuodessa. Kokonaan uudelta pohjalta luodun laivaston iskukyky
saavutettaisiin vasta vuoden 2030 tienoilla. Täysin poissuljettuna ei tällöin voida pitää
esimerkiksi patosiipialuksiin liittyviä teknologioita.
Eurooppalaisten laivanrakentajien rooliksi näyttää rajautuvan reagointi US Navyn
suunnitelmiin tavalla tai toisella. Erillisten kilpailevien valtioiden teollisuuslaitokset ja
muutamat suuret ylikansalliset yhtiöt tarjoutuvat myymään tuotteita, jotka soveltuvat
US Navyn suunnitelmiin. Tämä onkin nyt helpompaa littoral -teemaan liittyen. Teknologioissa toimitaan täten Yhdysvaltain kanssa samoilla areenoilla. Eurooppalainen kilpailukyky vain on kaukana tarvittavasta johtuen hajanaisesta järjestäytymisestä.
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9.

MIEHITTÄMÄTTÖMÄT
JÄRJESTELMÄT

DI Arto Laine, Patria
Päivitys 2008:
FT Timo Kaurila, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
TkT Pekka Appelqvist, Teknillinen korkeakoulu
Inskomkapt Juha Kylä-Lassila, Merivoimien Tutkimuslaitos

9.1

Yleistä

Miehittämättömät järjestelmät ovat sotilaallisia järjestelmiä, jotka voivat toimia ilman
mukana kulkevaa käyttäjää. Miehittämättömät järjestelmät voivat olla joko liikkuvia tai
paikallaan olevia. Tässä raportissa rajoitutaan tarkastelemaan miehittämättömistä järjestelmistä vain miehittämättömiä liikkuvia järjestelmiä eli kulkuneuvoja.
Kiinnostus robotteja ja miehittämättömiä kulkuneuvojärjestelmiä (unmanned vehicle
systems, UVS) kohtaan on perusteltua kaikissa puolustushaaroissa: maalla, merellä ja
ilmassa. Miehittämättömien järjestelmien edut korostuvat erityisesti tehtävissä, jotka
ovat tylsiä, likaisia tai vaarallisia (dull, dirty or dangerous). Tulevaisuudessa on myös
nähtävissä, että miehittämättömät järjestelmät tulevat luonnolliseksi osaksi kokonaisjärjestelmiä, ja ne toimivat saumattomasti rinnakkain miehitettyjen järjestelmien kanssa.
Yleislyhenteenä miehittämättömille kulkuneuvoille on UXV, jossa kirjaimen X sijasta
käytetään kulkuneuvon liikkumisympäristön mukaista tunnusta.1 Eri kategorioiden tarkemmat määritykset on kuvattu seuraavissa luvussa. Miehittämättömiä kulkuneuvoja
ovat:
• Ilma-alukset (UAV, Unmanned Aerial Vehicle)
• Maa-ajoneuvot (UGV, Unmanned Ground Vehicle)
• Vedenalaiset alukset (UUV, Unmanned Underwater Vehicle)
• Pinta-alukset (USV, Unmanned Surface Vehicle)
• Avaruusalukset (UOV, Unmanned Orbital Vehicle)
Tiukemman määritelmän mukaan miehittämättömien järjestelmien pitää pystyä toimimaan myös ilman ihmisen suoraa ohjausta, jolloin puhtaasti kauko-ohjatut järjestelmät
eivät kuuluisi miehittämättömien järjestelmien kehityspiiriin, vaan kulkuneuvon pitää
pystyä tarvittaessa liikkumaan itsenäisesti, autonomisesti. Autonomian aste on kuitenkin ollut melko alhainen ja on huomioitava, että useassa tapauksessa miehittämättömissä
järjestelmissä on mahdollisuus valita kauko-ohjattavan ja autonomisen toimintamoodin
välillä (ROV, remote operated vehicle, RPV, remotely piloted vehicle, tai ROA, remotely
operated aircraft).
Toinen miehittämättömiltä järjestelmiltä vaadittava ominaisuus on uudelleenkäytettävyys. Eli vaikka miehittämättömiä kulkuneuvoja voidaan käyttää vaarallisissa tehtävissä,
1
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joissa odotusarvo turvalliselle paluulle on alhainen, ovat järjestelmät kuitenkin ensisijaisesti suunniteltu uudelleenkäytettäviksi.
Tässä tarkastelussa keskitytään miehittämättömien järjestelmien teknologioihin pääasiassa esimerkkien kautta. Tarkastelu kattaa lähinnä lavettiteknologiat, mutta koska
miehittämättömienkin järjestelmien tarkoituksena on jonkun tehtävän toteuttaminen,
tarkastelu koskee lisäksi tyypillisiä hyötykuormia. Tässä on kuvattu myös lyhyesti niitä
yleisiä teknologioita, jotka ovat tärkeitä juuri miehittämättömille kulkuneuvoille.
Selvitystä tehtäessä käytettiin pääasiallisesti Yhdysvaltain asevoimien tuottamaa materiaalia. Jatkossa käytetään järjestelmistä myös yllämainittuja lyhenteitä (UXV).

9.1.1

Miehittämättömien kulkuneuvojen suorituskyvyn optimointi

Tehtävien tullessa monimutkaisemmiksi myös komponenttien optimoinnin tarve lisääntyy. Joissakin tapauksissa joudutaan suorittamaan osaoptimointia, mutta pääsääntöisesti optimointi kohdistuu integroituihin osajärjestelmiin. Optimoinnin myötä voidaan mitata suorituskyvyn parantumista mm. seuraavin mittarein: toimintasäde, koko,
kunnossapito, luotettavuus, selviytymiskyky, havaittavuus, hinta ja itsenäisyys (autonomian aste). Koska hyötykuormat tulevat olemaan modulaarisia, myös alustojen tulee
olla tulevaisuudessa modulaarisia, jotta suunnittelu- ja valmistuskustannusten saadaan
alenemaan. Tällöin alustoja ja hyötykuormia voidaan vaihtaa järjestelmässä tarpeen mukaan ristiin.
Ajoneuvon koolla on merkittävä vaikutus UXV:n suorituskyvyn optimointiin. Hyötykuorman määrä riippuu voimakkaasti ajoneuvon koosta. Samoin koko vaikuttaa kulkuvastukseen hyvin voimakkaasti. Toiminta-alue on optimoitava etenemisvastuksen ja
polttoainemäärän mukaan, joka on voimakkaasti koosta riippuvainen. Havaittavuus on
selkeästi sitä helpompaa mitä isompi ajoneuvo on. Myös järjestelmän hinta nousee järjestelmän koon kasvaessa, ja koska kalliimpaa kulkuneuvoa ei enää voida uhrata tehtävää
suoritettaessa, tämä vaikuttaa myös tehtäväproﬁiliin. Eli lopulta järjestelmän koko tulee
optimoida tehtävän operatiivisen kyvyn ja hinnan suhteen.
Ajoneuvon toiminta-aika koostuu seuraavista tekijöistä: ajoneuvon tehonkulutus, hyötysuhde, polttoainemäärä ja hyötykuorma. Kutakin tekijää parantamalla voidaan toiminta-aikaa ja -matkaa lisätä. Esimerkkinä tavoitteista on korkealla lentävien ilma-alusten
toiminta-ajan lisääminen kuuteen kuukauteen ennen tarvetta paluuseen tukiasemalle.
Huollettavuuden merkitys korostuu varsinkin, jos luotettavuus on alhainen. Koska laitteita käyttävien henkilöiden ammattitaito tai aika ei välttämättä riitä monimutkaisiin
huoltotoimenpiteisiin, pitää huoltotoimenpiteiden olla yksinkertaisia. Tähän päästään
ajoneuvojärjestelmien itsediagnostiikan, modulaarisuuden ja itsekorjautuvuuden avulla.
Selviytymiskykyä varsinkin ilma-aluksissa voidaan parantaa itsekorjaantuvien rakenteiden ja integroitujen toimilaitteiden avulla, koska tällöin esimerkiksi käsiaseiden aiSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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heuttamat vauriot eivät estä tehtävän suorittamisesta. Selviytymiskykyä lisäävät myös
miehittämättömistä kulkuneuvoista puuttuvat ikkunat, ovet ja luukut, koska ne eivät
rajoita suunnittelua eivätkä aiheuta epäjatkuvuuskohtia rakenteeseen. Näiden ansiosta
infrapunaheräte ja tutkaheijastukset ovat pienempiä kuin miehitetyissä koneissa.2 Havaittavuuden pienentäminen lisää kuitenkin kustannuksia, joten operatiiviset vaatimukset ja budjetti määrittävät häivetekniikan käytön tason.
9.1.2

Autonomia

Jotta miehittämätön kulkuneuvo kykenisi täysin itsenäiseen toimintaan, pitää sen pystyä kulkemaan, aistimaan ja vaikuttamaan ympäristöönsä itsenäisesti siten, että annettu
tehtävä voidaan toteuttaa. Vaatimuksena on, että kulkuneuvo on varustettu riittävällä
älyllä, joka ymmärtää annetun tehtävän ja pystyy käsittelemään ympäristöstä saatavan
ennalta tuntemattoman informaation. Tämän lisäksi ohjausjärjestelmän pitää pystyä
muuttamaan suunnitelmaa siten, että tehtävä saadaan toteutettua, vaikka reitille tulisi
esteitä. Kulkuneuvon tulee myös pystyä monitoroimaan omaa kuntoaan ja optimoimaan sen kyky suorittaa annettu tehtävä loppuun. Kaikkien sotilaallisiin operaatioihin
osallistuvien miehittämättömien kulkuneuvojen tulee myös pystyä työskentelemään
operaatioon mahdollisesti osallistuvien ihmisten, muiden miehittämättömien kulkuneuvojen ja komentokeskuksen kanssa.
Miehittämättömien kulkuneuvojen liikkumiskyky yleisellä alueella on voimakkaasti
kiinni niiden autonomian tasosta. Mitä suurempi liikennetiheys ja mitä moninaisempi
ympäristö, sen vaikeampaa on turvallinen liikkuminen. Liikkuminen muun liikenteen
seassa on yhteinen ongelma kaikille miehittämättömille ajoneuvojärjestelmille, koska
liikkuva energia ja massa ovat yleensä niin suuret, että törmäystä ei voi sallia.
Puolijohteiden osalta pii-teknologian fyysiset rajat saavutetaan vuonna 2015–2020, jolloin prosessorinopeus olisi ennusteen mukaan noin 107–109 MIPS (million-instructions-per-second). Korvaavan teknologian kehityksestä riippuu hyvin paljon miehittämättömien järjestelmien autonomian kehittyminen. Piiteknologiaa tehokkaammat
prosessorit voivat perustua joko optisiin, biokemiallisiin, kvantti-ilmiöihin tai molekyyliprosessoreihin, sekä holograﬁseen muistiin.3 Näillä menetelmillä laskentatehokkuus
voidaan arviolta miljardikertaistaa nykyisiin tietokoneisiin nähden. Tämän vuoksi miehittämättömien kulkuneuvojärjestelmien autonomian kehitystrendiä ei ole mahdollista
ennustaa pelkästään Mooren lain avulla (puolijohteiden määrä piirissä kaksinkertaistuu
18 kuukauden välein). Elektroniikan suorituskyvyn kasvu hyödynnetään UXV:ssä ensisijaisesti miniatyrisointiin ja sensoritiedon käsittelyyn suoraan ajoneuvossa. Prosessoreiden laskentakyvyn kehitystä ohjaavat ensisijaisesti siviilipuolen markkinat.
Kuvassa 1 on esitetty autonomisen miehittämättömän kulkuneuvon vaatimukset yleisen
kaaviokuvan muodossa. Tässä esityksessä on arkkitehtuuri jaettu kahteen osaan, joista
autonomisen käyttäytymisen osa tuottaa korkeamman tason kyvyt ja alustan osa tarjoaa
kokonaisjärjestelmälle mahdollisuuden vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.
2
3

US DoD, ”Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2005–2030”, 2005.
US DoD, ”Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2005–2030”, 2005.
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Miehittämättömän kulkuneuvon arkkitehtuuri.4

Autonomia-asteen luokitteluun voidaan käyttää seuraavaa nelitasoista määritelmää, sovitettuna tiedonsiirron esimerkkiin:
Luokka I:

Järjestelmä, joka on tarkoitettu joukkueen tiedonsiirron tarpeisiin lyhyellä kantamalla. Erityisesti yksittäisen sotilaan tarpeisiin soveltuva mukana
kuljetettava ajoneuvo tai alus.

Luokka II: Järjestelmät, jotka tulevaisuuden taistelujärjestelmissä pystyvät palvelemaan komppaniaa mm. kapeakaistaisella tiedonsiirrolla.
Luokka III: Tulevaisuuden taistelujärjestelmässä pataljoonatason toimintojen toteuttamiseen, kuten laajakaistaisen tiedonsiirron välitykseen.
Luokka IV: Tulevaisuuden taistelujärjestelmässä verkkosodankäyntiin integroituneena
osana. Esimerkiksi taistelujohdon tiedonsiirron toteuttamiseksi koko taistelukentällä.
Autonomisen järjestelmän kehityskaarta yhä monimuotoisempien tehtävien suorittamiseksi voidaan kuvata esimerkin avulla. Ensimmäisen tason tehtävä voi olla esimerkiksi
yksinkertainen maamiinojen raivaustehtävä lentokenttäalueelta käyttäjän ohjelmoimaa
reittiä seuraten, jolloin toimintaa voidaan seurata ja siihen voidaan tehdä korjauksia
tarvittaessa. Kun tämä taso on huolellisesti testattu ja tarvittavat parannukset tehty, niin
4

Defence R&D Canada, “Autonomous Collaborative Unmanned Vehicles: Technological Drivers and Constraints”,
2003.
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toinen kehitysvaihe voi olla se, että koneelle syötetään tehtäväsuunnitelma ja kone voi
sovittaa tarvittavat muutokset tehtävään sitä suorittaessaan. Esimerkiksi raivatessaan
edellä mainittua kenttää järjestelmä voi havaita osan maastosta olevan kulkukelvotonta,
jolloin sen pitää keksiä vaihtoehtoinen strategia navigointiin, jotta tehtävä tulee suoritetuksi. Kolmannessa vaiheessa kehitys voi johtaa joko usean miehittämättömän järjestelmän toimintaan ryhmänä, tai sitten yksittäisen järjestelmän jatkokehitykseen siten,
että se pystyy itse suunnittelemaan tehtävän alkutietojen perusteella. Tässä tapauksessa
tosin ihmisen suorittama veriﬁointi tulee olemaan tarpeen. Vastaavasti neljäs vaihe voi
olla joko tehtävän suunnittelukyvyn omaavien järjestelmien toiminta parvessa, tai sitten
usean rinnakkaisen tehtävän suunnittelun ja hallinnan kehittymiseen. Lopulta älykkäät
järjestelmät pystyvät yhteistoimintaan ja huomioimaan toiset järjestelmät sekä muuttamaan yhteissuunnitelmaa tilannetiedon perusteella.
Itseoppivat järjestelmät ovat vielä alkuasteella ja varsinkin autonomisten taistelualusten
ja -ajoneuvojen kohdalla on vaikea arvioida hetkeä, jolloin ne ovat operatiivisessa käytössä. Hyvin epälineaariset järjestelmät, jotka liittyvät varsinkin autonomisen miehittämättömän kulkuneuvon navigointiin, eivät ole suoraviivaisesti hoidettavissa adaptiivisella ohjauksella. Sensorien tiedonkäsittelyyn voidaan soveltaa neuroverkkoja ja siten
matalalla tasolla voidaan hyödyntää oppivia järjestelmiä.

9.1.3

Energia

Koska miehittämättömät kulkuneuvot voivat toimia väsymättömästi pitkiäkin aikoja,
ovat erityisesti moottorit, energialähteet ja -varastointi kehityksen kohteena. Propulsion
osalta tärkeimmät kriteerit ovat suhteellinen polttoaineenkulutus ja sähkökäyttöisissä
järjestelmissä energiatiheys. Kokonaan sähköisten järjestelmien osuus lisääntyy jatkuvasti, varsinkin, kun hyötysuhteen parantuessa myös liikkuvien järjestelmien koko ja
massa pienenevät ja siten energian tarve pienenee. Sähköllä liikkuvien järjestelmien edut
korostuvat naamioitumistarpeen myötä, koska niillä saavutetaan alhaiset ääni-, lämpöja kemikaaliemissiot. Kun propulsiossa siirrytään sähkön käyttöön, tarvitaan nykyistä
tehokkaampia sähköenergian varastointi- ja tuottomenetelmiä.
Kemiallisista akuista kulkuneuvokäyttöön lupaavimmalta näyttävät litium-polymeeriakut, joiden haittapuolena vielä on niiden rajallinen käyttöikä. Elinikäkustannusten
vuoksi ladattavat akut ovat merkittävästi paristoja parempi ratkaisu, mutta paristojen
hyvä energiatiheys tekee niiden käytön kannattavaksi, jos tehtävä vaatii maksimaalista
suorituskykyä.
Polttokennoteknologioissa tullaan käyttämään ns. PEM-kennoja, joiden kehityksen uskotaan johtavan siihen, että niillä voidaan saavuttaa vuonna 2025 jopa 50 % bensiinin
energiatiheydestä, kun se 2000 oli vielä vain noin 4 %.5 Vedenalaisissa järjestelmissä on
oma erityispiirteensä myös polttokennojärjestelmiä ajatellen, koska siellä pitää kuljettaa
tarvittava happi mukana, jolloin myös järjestelmän energia/paino-suhde sekä energia/tilavuus-suhde huononevat merkittävästi. Hapen ja vedyn varastointi kaasumaisena vaatii
paljon tilaa. Happi voidaan varastoida nestemäisenä tai vetyperoksidina. Vety voidaan
5

US DoD, ”Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2005–2030”, 2005.

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

371
varastoida metallihydridiin tai alkalikennojen tapauksessa liuokseen melko luotettavasti,
mikäli paino ei ole ongelma. Tulevaisuudessa nanoputkien käyttö vedyn varastointiin
voi olla mahdollista. Hiilivetyjen, kuten metanolin, käyttö edellyttää erillisen reformerin
käyttöä, joka pitää huomioida paino- ja huollettavuusvaatimuksissa. Niin sanotut semipolttokennot ovat varteenotettava vaihtoehto varsinkin sukellusalusten energialähteeksi.
Kaupallisesti Alumiini-vetyperoksidityyppisellä semipolttokennolla odotetaan päästävän
vuonna 2012 energiatiheyteen 350 Wh/kg, kunhan luotettavuusongelmat ratkeavat.
Esimerkiksi Hugin 3000 UUV:ssa käytetään laimeampaa vetyperoksidia, jolla voidaan
odottaa saavutettavan 150 Wh/kg.6
Muita kuin kemiallisia energianvarastointimenetelmiä miehittämättömiin kulkuneuvoihin voivat olla vauhtipyörät ja lämpöakut, joista lämpöakut tarjoavat hyvän energiatiheyden. Lämpöenergia voidaan muuttaa joko suoraan sähköksi mm. lämpösähköisen
konversion kautta tai höyryn kautta suoraan turbiinille. Lämpöakkujen ja energiamuunnoksen kehitys riippuu suurelta osin materiaalikehityksestä.
Aurinkokennot voivat hyödyntää suoraan uusiutuvia energiavaroja. Timanttipohjaisten
kennojen odotetaan mahdollistavan jopa 50 % hyötysuhteen.7 Vuonna 2002 laboratorioissa on esitelty 18,2 % hyötysuhteeseen yltäviä ohutkalvokennoja.8 Koska aurinkokennojen käyttö rajoittuu päiväaikaan, on niiden käyttö yhdistettävä muihin energialähteisiin, kuten polttokennoihin, yhtenä esimerkkinä 29,5 km lentokorkeuteen yltänyt
miehittämätön ilma-alus NASA Helios.9
Suihkumoottorin työntövoiman suhde painoon tulee paranemaan vuoteen 2015 mennessä arvion mukaan 50 % samalla kun suhteellinen polttoaineenkulutus pienenee 10
% ja moottorin valmistus- ja huoltokulut pienenevät1. Suihkumoottori tulee tulevaisuudessa olemaan älykäs eli sen jokaista komponenttia voidaan ohjata erikseen adaptiivisesti. Tällöin hyötysuhde paranee ja mahdollisissa vikatapauksissakin luotettavuutta
saadaan lisättyä merkittävästi. Miniatyrisoidut suihkuturbiinimoottorit mahdollistavat
tehokkaat voimanlähteet esimerkiksi pieniin tiedustelutyyppisiin UAV:hen. (100 N
työntövoimaa / 0,45 kg). Dieselmoottoreiden nopea kehitys mahdollistaa tulevaisuudessa taktisen tason UAV:den tai jopa niitä pienempien UAV:den varustamisen näillä
moottoreilla. Tällä hetkellä päästään tasoon 1 kW/0,6 kg.10
Eräs erikoisemmista, mutta silti potentiaalinen voimanlähde on kvanttiydinreaktori,
jossa työntövoima saadaan gammasäteiden kuumentamasta kaasusta. Tällainen reaktori
on esimerkiksi radioaktiivista Hafnium-isomeeriä hyödyntävä HIT (hot isomeric transitions) tai TIHE (Triggered isomer heat exchanger). Kyseinen isomeerilämmönvaihdin
ei ole ﬁssiovoimanlähde, vaikka siitä lähteekin vaarallista gammasäteilyä. Siinä ei kuitenkaan synny neutronisäteilyä eikä ﬁssiotuotteita. Tällainen ydinvoimalähde soveltuu
siten hyvin juuri miehittämättömiin kulkuneuvoihin, koska tällöin riittää kevyt suojautuminen pelkältä gammasäteilyltä eikä painavia säteilysuojia tarvita, sillä suojaetäisyydet
ihmisiin ovat suuret. Potentiaalisia käyttökohteita ovat esimerkiksi pitkän toiminta-ajan
6

Grifﬁths, G., “Science Directions: AUVs in Ocean Research and Monitoring”, Unmanned Underwater Vehicle, Showcase, Spearhead Exhibitions Ltd, 2003.
7
Report of the Photovoltaic (PV) Industry Roadmap Workshop, June 23–25, 1999
8
Georgia Institute of Technology (www.gatech.edu)
9
http://spacelink.nasa.gov (prototyyppi tuhoutunut vuonna 2003)
10
D-STAR Engineering: www.dstarengineering.com, 2003
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tiedustelulennokit ja ensimmäiset kokeet Global Hawk:lla ovat osoittaneet, että jopa
20 % kokonaispainonsäästö on mahdollista verrattuna perinteiseen suihkumoottoriin.11
Kyseisen energialähteen käyttöä eivät estä tekniset syyt, vaan periaate ydinvoiman käyttämisestä.
Magnetohydrodynaamisella (MHD) ja magnetoplasmadynaamisella (MPD) propulsiolla saadaan työntövoima aikaan ilman liikkuvia osia johtamalla neste tai ionisoitu kaasu
suprajohdemagneetin sisään. Kokeet ovat osoittaneet, että tällä saadaan aikaan hyvin
hiljainen propulsio esimerkiksi veneisiin, mutta hyötysuhde on kehno johtuen meriveden huonosta sähkönjohtavuudesta. Lisäksi suuret sähkökentät edellyttävät korkean
lämpötilan suprajohteiden käyttöä.12 Laite sopii toiminnaltaan huomattavasti paremmin esimerkiksi avaruusalusten voimanlähteeksi ja NASA on jo demonstroinut kyseistä
voimanlähdettä.
Avaruusteknologiassa on tutkittu raketin lähettämistä käyttämällä energiansyöttöön sädeteknologiaa maa-asemalta käsin. Tällöin lentävän aluksen paino voidaan minimoida.
Energian siirtäminen sädeteknologialla ei tule kuitenkaan olemaan kannattava UAV:lle.
Sekä laser- että mikroaaltosäteiden käyttö vaatii näköyhteyden ja hyvin suuria tehoja.

9.1.4

Materiaalit

Materiaalikehityksellä tavoitellaan ensisijaisesti parannuksia rakenteellisiin, optisiin tai
elektronisiin ominaisuuksiin. Kustannustehokkuus on yksi miehittämättömien järjestelmien tärkeimpiä käyttöperusteita, ja koska juuri korkealaatuiset mekaaniset komponentit maksavat paljon, niin kokonaisedullisten ratkaisujen käyttöönottoa pyritään
lisäämään. Tämä tarkoittaa pääasiassa rakenteellisissa osissa uusien muovikomposiittimateriaalien käyttöä ja uusien valmistusprosessien kehittämistä. Valmistusprosessiin
liittyvä materiaalien käsittely tulee helpottumaan muotoon ommeltujen lujitteiden ja
matalaviskoosisten hartsien ansiosta.
Kustannussyistä kertamuovipohjaiset materiaalit tulevat olemaan pääasemassa, vaikka
korkean lämpötilan kestomuoveilla saavutettaisiinkin joitakin parempia mekaanisia
ominaisuuksia. Kestomuoviksi polymeroituvia, nestemäisiä oligomeerejä voidaan prosessoida kertamuovihartsien tapaan ja jopa nopeuttaa valmistusprosessia, mutta niiden
käyttö ei tuo riittävää lisäarvoa pienten sarjojen komposiittirakenteille.
Pienten miehittämättömien kulkuneuvojen tulee olla kevytrakenteisia mutta silti vauriosietoisia. Muovikomposiittien erinomaista räätälöitävyyttä onkin helppo hyödyntää,
kun optimoidaan rakenteen keveyttä ja erityisesti kun siihen pitää saada integroitua
myös muita ominaisuuksia, kuten sisäänrakennetut antennit ja sensorit. Nanoteknologia ja uudet komposiittien valmistusteknologiat lisäävät mahdollisuuksia parantaa
häiveominaisuuksia ja lujuus/paino-suhdetta. Esimerkkinä uusista materiaaleista ovat
transgeneettiset biopolymeerit, joilla on teräksen lujuusominaisuudet, mutta jotka ovat
11

Hamilton, C.E., ”Design Study of Triggered Isomer Heat Exchanger–combustion Hybrid Jet Engine for High Altitude
Flight”, Thesis, 2002
12
Akagi, S. et al., “Optimal Design of Thruster System for Superconducting Electromagnetic Propulsion Ship”, Proceedings of the 5th International Marine Design Conference, May 24-27, 1994.
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25 % kevyempiä kuin hiilikuituihin perustuvat komposiittimateriaalit. Lisäksi tällainen
polymeerikuitu on joustavaa. Ensimmäiset transgeneettiset biopolymeerit ovat lähellä
kaupallistamisvaihetta.
Koska kuitukomposiittimateriaalien valinta autonomisiin järjestelmiin tulee perustua
optimaalisen lujuuden ja jäykkyyden sijasta hyvään vaurionsietokykyyn, yhtenä tulevaisuuden esimerkkinä ovat itsestään korjautuvat rakenteet. Tällaiset ominaisuudet voidaan saavuttaa esimerkiksi mikrokapseloiduilla disyklopentadieenillä (DCPD), jolloin
vaurion tapahduttua hyvin juokseva monomeeri tunkeutuu särön kärkeen reagoiden
katalyytin kanssa ja estäen siten vaurion etenemisen.13
Muidenkin polymeerikuitujen määrä rakenteellisissa komposiiteissa tulee lisääntymään
voimakkaasti kalliimmissa järjestelmissä. Esimerkkeinä korkean suorituskyvyn kuiduista
ovat erityisesti PBO ja PIPD. Varsinkin PIPD (M5®) –kuidun puristuslujuusominaisuudet ovat merkittävästi paremmat verrattuna perinteisiin polymeerikuituihin. Kummatkin tarjoavat lisäksi esimerkiksi aramidikuituja paremmat iskuenergian absorbointiominaisuudet. Myös boorikuitulujitusta käytetään yhdessä hiilikuidun kanssa niissä
kohdin, kun tarvitaan hyvää puristuslujuutta, esimerkkinä on Predator B UAV.
Älykkäät materiaalit tulevat käyttöön erityisesti ohjaukseen liittyvissä komponenteissa.
Muovikomposiittirakenteeseen on helppo integroida materiaaleja, joita voidaan ohjata
ulkoisella ohjauksella. Esimerkkejä materiaalityypeistä, joiden mekaanisia ominaisuuksia voidaan muuttaa halutusti, ovat muisti- ja magnetomuistimetallit, polymeeriset
keinolihakset, sekä piezosähköiset ja magnetostriktiiviset materiaalit. Tällaiset älykkäät
materiaalit voivat toimia sekä ilma- että vedenalaisteknologiassa siipiin tai runkoihin
integroituina ohjainpintoina ja tuottaa siten myös merkittäviä kustannussäästöjä. Jäätymisenesto hoituu tehokkaasti muistimetallista tai piezolangasta tehdyn johtoreunaan
integroidun laitteen avulla perinteisen pneumaattisen rakenteen sijaan. Myös värähtelyjen hallinta älykkäillä materiaaleilla on ratkaisu, joka tulee kyseeseen erityisesti miehittämättömissä järjestelmissä, jossa tehonkulutus ja paino pitää minimoida.
Korkean lämpötilan suprajohtavien materiaalien käyttö tulee mahdollistamaan esimerkiksi tehokkaampien magnetometristen ja gradiometristen sensorien käytön miehittämättömissä kulkuneuvoissa, koska jäähdytyslaitteistot voivat olla pienempiä kuin perinteisille suprajohteille.14 Kyseisten suprajohtavien materiaalien hyödyntämistä esimerkiksi
sonar-tekniikassa rajoittaa vielä niiden soveltuvuus vain alhaisille taajuuksille.

9.1.5

Kommunikointi

Tiedonsiirtokyvyn merkitystä miehittämättömälle järjestelmälle ei voi yliarvioida. Varsinkin lähitulevaisuudessa järjestelmien autonomia-asteen ollessa vielä melko alhainen
ovat vaatimukset tiedonsiirrolle suuret. Datalinkkien tulee olla häiriösietoisia ja kyetä
välittämään suurta bittivirtaa, koska kaikki sensoritieto välitetään maa-asemalle. Tulevaisuudessa, kun prosessoreiden laskentakapasiteetti kasvaa, sensori-informaatio kyetään
13

US Patent Application 2003/0060569, “Multifunctional Autonomically Healing Composite Material”
Clem, T.R., “Advances in the Magnetic Detection and Classiﬁcation of Sea Mines and Unexploded Ordnance”, Naval
Research Reviews, 1997
14
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käsittelemään laveteissa ja vain maalitieto tai muu vastaava välitetään eteenpäin. Toisaalta tulevaisuudessa verkkokeskeinen toiminta edellyttää tehtäväkohtaista vuorovaikutusta eri järjestelmien välillä, ovat ne sitten miehitettyjä tai miehittämättömiä. Koska integroituminen TVJ-järjestelmään edellyttää luotettavan tilannetiedon jakamista kaikille
osapuolille, pitää myös miehittämättömien järjestelmien tiedonsiirron tavoitteena olla
saumattoman arkkitehtuurin mahdollistaminen. Tällöin tietoa voidaan siirtää liikkuvasta järjestelmästä tukiasemalle useita reittejä pitkin robustisti. Lisäksi tällaisessa dynaamisessa verkossa pitää tällöin olla mm. itseorganisoituvat solmut ja datalinkin laadun
jatkuva tarkkailu. Oleellista on tiedonsiirtojärjestelmän verkottuvuus ja adaptoituvuus
kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaisesti.
Radiotaajuuksilla voidaan nykyisen käsityksen mukaan saavuttaa noin 10 Gbps datanopeus, joka on noin 40-kertainen nykyisiin, operatiivisiin järjestelmiin verrattuna. Liikkuvissa järjestelmissä voidaan nopeaan tiedonsiirtoon lyhyillä matkoilla käyttää myös
optisia menetelmiä. Sekä veden alla, maalla että ilmassa voidaan tietoa siirtää optista
kuitulinkkiä pitkin käyttämällä kertakäyttöisiä optisia kuituja. Näköetäisyydellä voidaan hyödyntää myös ilman halki toimivia optisia tiedonsiirtolinkkejä, joilla päästään
varsinkin hyvissä sääolosuhteissa suuriin, 100–100000-kertaisiin tiedonsiirtonopeuksiin
radiolinkkiin verrattuna.15

9.2

Miehittämätön ilma-alus

Miehittämättömän ilma-aluksen (UAV) määritelmä on USA puolustusministeriön
mukaan seuraava: Moottoroitu lentokone, joka ei kuljeta mukanaan ohjaajaa ja jonka
nostovoima saadaan aikaan aerodynaamisin keinoin. Se pystyy lentämään joko täysin
itsenäisesti tai ihmisen kauko-ohjaamana, on uudelleen käytettävissä mutta tarvittaessa
voidaan uhrata operaatiossa. Se voi kantaa mukanaan aseistusta tai muuta hyötykuormaa, mutta taistelulataus ei ole kiinteä osa ilma-alusta. Täten ballistiset ilma-alukset,
ammukset, ohjukset ym. eivät ole miehittämättömiä lentoaluksia.

9.2.1

Yleistä

Koska julkaisuissa käytetään yleisesti tiettyjä lyhenteitä, on kirjallisuudesta haettavan
tiedon käsittelyn helpottamiseksi kerätty taulukkoon 1 tunnuspiirteitä eri ilma-aluksille.
Kaikki lyhennykset eivät ole kuitenkaan virallisia.

15

US DoD, ”Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2005–2030”, 2005.
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Lyhenne

Selvennys

Toimintasäde [km]
<10
<10
10-30
30-70
70-200
>500
>1000
>250
10-100

MAV
Mini UAV
TUAV CR
TUAV SR
TUAV MR
MA(L)E
HA(L)E
LADP
VTUAV
UCAV
UCAR
URAV
SUAV

Mikroilma-alus
Pienikokoinen taktinen UAV
Taktinen UAV lähietäisyydelle
Taktinen UAV lyhyille etäisyyksille
Taktinen UAV keskimittaisille etäisyyksille
”medium-altitude long-endurance”
”high-altitude long-endurance”, strateginen
”low-altitude deep-penetration”
Pyöriväroottorinen pystysuoraan nouseva UAV
Miehittämätön taisteluilma-alus
Miehittämätön pyöriväsiipinen taisteluilma-alus
Miehittämätön tunkeutumiskykyinen tiedusteluilma-alus
Pieni (small) UAV, sisältää käytännössä mikro- ja minityypit

Lentokorkeus [km]
<0,3
<1
<3
<3
2,7-5
5-8
13-18
0,1-8
<3

toimintaaika [h]
1
2
2-4
3-6
6-10
12-24
24-48
1
6

200
720
150
1012
4500
12000
2,3
1200
275

4,3

5,2

3,4
9,0
11,2
13,5
0,9
7
4,6

3,9
15,0
19,8
34,5
1,2
h. 8,4
5,7

Arvioitu hinta/kpl
[¼] (2002)

35
90
27
200
1690
880
0,45
270
45

Kärkiväli [m]

5
11,6
4
24+
36
32
1,5
8
8

Pituus [m]

Lentoonlähtöpain
o [kg]

9800
9
270
150

15.000
15.000
15.000
25.000
45.000
65.000
1.000
20.000
18.000

Hyötykuorma
[kg].

180
260
50
720

Toiminta-aika [h]

Pioneer
Hunter
Shadow
Predator
Predator B
Global Hawk
Desert Hawk
Fire Scout
Ranger

max.
lentokorkeus
[jalkaa]

UAV malli

Toimintasäde
[km]

Taulukko 1. Miehittämättömistä ilma-aluksista käytettyjä lyhenteitä.

850k
1M
300k
4M
50M

Taulukko 2. Esimerkkejä nykyisin käytössä olevista miehittämättömistä ilma-aluksista.

Lentotavan mukaan miehittämättömät ilma-alukset voidaan jakaa kuten perinteiset
ilma-alukset, eli kiinteäsiipiset, pyöriväsiipiset ja ilmaa kevyemmät alukset, sekä niiden
yhdistelmät. Miehittämättömien ilma-alusten jako voidaan suorittaa aluksen käyttötarkoituksen mukaan kolmeen kategoriaan:16
1.
Tiedustelu UAV. Ilma-alus, joka on varustettu jonkin asteisella ISR-hyötykuormalla (intelligence, surveillance and reconnaissance), johon kuuluvat EO/IR
(tyypillisesti videokuva) ja/tai SAR-tutka, sekä elektroniseen sodankäyntiin
kuuluvat tiedustelu-, häirintä- ja torjuntalaitteet. (SIGINT/ELINT). Kategoriaan kuuluvat myös kommunikoinnin releasemana toimivat järjestelmät.
2.
Taistelu UAV, UCAV. Ilma-alus, joka on varustettu aseilla tai ammuksilla ja
joka toimii tyypillisesti samoissa tehtävissä kuin nykyiset miehitetyt lentokoneet, mutta lähinnä hunter-killer moodissa. Voi toimia myös miehitettyjen hävittäjien edellä ”pehmittämässä” ilmapuolustusta.
3.
Kuljetus ja huolto UAV, joka voi toimittaa etujoukoille tarvikkeita, ruokaa ja
lääketarvikkeita sekä huolehtii ilmatankkauksesta. Tähän luokkaan kuuluu
myös merimiinantorjunnassa käytettävä verkkoa tai heräteraivainta hinaava
ilma-alus.
16

Ciufo, C., “UAVs: New Tools for the Military Toolbox”, COTS Journal, June, 2003
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Ilma-aluksen tulee täyttää sille annetut vaatimukset, jotka ovat lähtöisin hyötykuormasta ja selviytymiskyvystä vaaditussa toimintaympäristössä. Lavetin osalta valvontaja tiedustelusovelluksissa tärkeintä on tehtäväalueen peittokyky, joka voidaan saavuttaa
lisäämällä koneiden lukumäärää, pidentämällä koneen toiminta-aikaa ja parantamalla
koneen selviytymiskykyä. Miehittämättömän koneen selviytymiskykyä voidaan olennaisesti parantaa totutusta, koska miehitetyn lentokoneen selviytymiskyky määräytyy miehistön selviytymiskyvyn mukaan ja tätä rajoitusta ei UAV:llä ole. Miehittämättömässä
koneessa voidaan rakennetta optimoida selviytymiskyvyn mukaan, koska niiden pieni
koko, ikkunaton ja saumaton komposiittirakenne ja alhainen luukkujen määrä tarjoaa
paljon mahdollisuuksia selviytymiskyvyn parantamiseksi.
Lupaavia teknologioita selviytymiskyvyn lisäämiseksi ovat materiaalitekniikan lisäksi
virheitä sietävät, tarvittaessa uudelleen konﬁguroituvat lennonohjausjärjestelmät. Lisäksi havaittavuutta on vähentänyt lentokoneiden akustisen herätteen pieneneminen trendin mukaan 15 % vuosikymmenessä.17 Akustisen herätteen osalta merkittävä parannus
saavutetaan, kun siirrytään kokonaan sähkökäyttöisiin aluksiin, jolloin myös infrapunaherätteen määrä olennaisesti pienenee.
Tukeutumisjärjestelmissä käytetään lähitulevaisuudessa koneen ohjaukseen tietokoneen
normaalia käyttöliittymää, eli näppäimistöä ja hiirtä ellei UAV kykene itsenäiseen lentämiseen. Ainoastaan harvoin maassa olevalla ohjaajalla on perinteiset lentokoneen hallintalaitteet, joilla konetta voidaan tarvittaessa ohjata. Nämä perinteiset hallintalaitteet
korvautuvat tulevaisuudessa liitynnällä ohjaajan omaan neuroverkkoon. Tällöin lentäjän
lihaksilleen lähettämät signaalit linkitetään UAV:n ohjaukseen ja samalla lentäjä tuntee
koneen kaarrot yms. suoraan lihaksistossaan. Miehittämättömän ilma-aluksen lentoon
lähettäminen tapahtuu joko kiitorataa, kertakäyttöisiä rakettimoottoreita tai katapulttia
käyttäen autonomisesti. Kiitorataa käytetään pääasiassa raskailla ilma-aluksilla. Ainoastaan hyvin kevyet koneet voidaan lähettää esimerkiksi kädestä lennokin tavoin. Laskeutuminen tapahtuu yleensä normaalin lentokoneen tavoin esimerkiksi pyörille, mutta
hätätilanteessa laskeutuminen voidaan suorittaa myös laskuvarjolla. Lentotukialuksilla
toimittaessa kone pitää saada pois kiitoradalta 45 sekunnin päästä laskeutumisesta, joten
konetta pitää pystyä ohjaamaan rullatessa esimerkiksi infrapunalinkin avulla.
Arvion mukaan vuoteen 2012 mennessä myös taisteluilma-alukset ja pyöriväsiipiset pitkän toiminta-ajan ilma-alukset ovat saavuttamassa tuotantoasteen, kuvassa 2 on esitetty
kehitysarvioita UAV projekteista USA:ssa.

17

US DoD, ”Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2005-2030”, 2005.
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Kuva 2.

USA:n nykyisiä ja tulevia miehittämättömien ilma-alusten kehityshankkeita.17

Lisäksi on arvioitu tekniikan kehittyvän siten, että vuonna 2027 älykkäät materiaalit
ohjaavat koneen muotoa niin, että nykyistä vaativammat manööverit ovat mahdollisia,
koneiden ohjaus ei vaadi varsinaista tukiasemaa, vaan tieto siirtyy suoraan operoijan
puvun kautta hermoverkostoon ja kypäränäytölle, kuva 3.18

Kuva 3.

18
19

Tulevaisuuden miehittämättömän ilma-aluksen ominaisuuksia.19

Newcome, L., Technologies for 21st Century UAVs, 21st Century Aerial Robotics Short Course 2003.
Newcome, L., Technologies for 21st Century UAVs, 21st Century Aerial Robotics Short Course 2003.
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9.2.2

Taistelualue

Isot UAV:t pystyvät strategiseen ilmatiedusteluun hyvin korkealta ja huomaamattomasti. Lisäksi ne voivat toimia maalinosoittajina ja asejärjestelminä. Pienempien järjestelmien avulla voidaan hoitaa paikallista tiedustelua ja ”over-the-hill” valvontaa, tiedonvälitystä. Nämä UAV voivat tulevaisuudessa toimia myös autonomisena ryhmänä. Teknisiä
seikkoja, jotka vaikuttavat järjestelmien kehitykseen korkeamman tason kategorioittain
ovat muun muassa:
Liikkuvuus
– toimintamatkan ja -ajan lisääminen
Ympäristö
– Liikkeille on kuusi vapausastetta, joten esteiden väistämiseen on monia vaihtoehtoja.
Esteiden väistämiseksi tarvitaan kuitenkin kehittyneitä sensoreita, joiden tieto voidaan käsitellä aluksessa.
– Autopilotit voivat helposti lentää ennalta ohjelmoidun reitin ilman käyttäjän vaikutusta, joten monet tekniset asiat ovat jo ratkaistu. Korkeamman asteen autonomian haasteet, kuten reitin ja tehtävän uudelleen suunnittelu, ovat kuitenkin edelleen
haasteellisia.
– Siviili-ilmatilaan integroituminen vaatii automaattista kommunikointia lennonjohdon kanssa, lentokorkeuksien muutosten hyväksymistä, ym.
Hyötykuorma
– Hyötykuorman ja aseistuksen koolla on erittäin merkittävä vaikutus ilma-aluksen
kokovaatimukseen ja sitä kautta esim. häiveominaisuuksiin
Tiedonsiirto ja paikannus
– Kehitettävä verkottuvia, häiriönsietoisia ja adaptoituvia tiedonsiirtojärjestelmiä, jotka ovat yhteensopivia muiden järjestelmien kanssa yli puolustushaarojen
Luotettavuus
– Tavoitteet riippuvat voimakkaasti menetettävyyden todennäköisyydestä ja kustannuspaineesta
Integroituminen
– Integroituminen siviili-ilmatilaan on haasteellinen
Skaalaustekijä
– Koon pienentyessä kasvavat turbulenssien aiheuttamat ongelmat
– Hyötykuorman ja sensorien tarkkuus ja ominaisuudet heikkenevät koon pienetessä
– Hitaat ilma-alukset vaativat parempaa tietämystä alhaisen Reynold’in luvun aerodynamiikasta
– Järjestelmästä tulee huomattavan kallis koon lähestyessä miehitettyjä lentokoneita
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9.2.3

Strateginen tiedusteluilma-alus (HALE ja MALE)

Tyypillinen esimerkki on amerikkalainen Global Hawk, jonka pohjalta on kehitetty
Euro Hawk hyötykuormaa vaihtamalla. Vastaavanlainen ja hyvin samannäköinen on
myös kiinalaisilla.

Global Hawk, Northrop Grumman RQ-4A
Global Hawkin kehitysversio lensi ensilentonsa 8.2.1998 ja ensimmäinen tuotantoversio valmistui 1.8.2003. Kehitysversioilla lennettiin yli 3000 tuntia, joista yli puolet oli
operatiivisia lentoja. Rolls-Royce Allisonin AE 3006H suihkumoottori tuottaa matkanopeuden 635 km/h. Moottori sijaitsee suojassa koneen yläpuolella, jotta ahdin saadaan
häiveominaisuuksien takia piiloon.
Vuorokaudessa Global Hawk pystyy kattamaan 15.000 km2 alueen säästä riippumatta,
EO/IR järjestelmässä on 25 cm peiliteleskooppilinssi, jota voidaan käyttää sekä näkyvän valon aallonpituudella että 3,6–5 μm infrapuna-alueella. Synteettisen apertuurin
tutkaan (SAR) on yhdistetty liikkuvan maamaalin ilmaisin nopeuteen 7 km/h asti ja se
toimii X-kaistalla 600 MHz taajuudella antaen 3,5 kW huipputehon ja parhaimmillaan
30 cm erottelukyvyn 200 km etäisyydeltä.
Koneen keulassa "ohjaamon paikalla" on Ku-kaistalla toimiva satelliittikommunikointijärjestelmän (SATCOM) 1,2 m lautasantenni. Tiedonsiirtojärjestelmä hyödyntää myös
X- ja UHF-kaistaa. Järjestelmässä on lisäksi tutkavaroitin (AN/ALR 89), häirintälähetin
ja hinattava ALE 50 valemaali. Siivessä on useita kiinnityspisteitä 450 kg ulkopuolisille
hyötykuormille.
Maa-asema on jaettu kahteen konttiin. Toisessa on nousuun ja laskuun liittyvät tietokoneet kommunikointijärjestelmineen, ja toisessa kontissa on 4 tietokonetyöasemaa
sekä satelliitti- ja radiotiedonsiirtojärjestelmät. Kehitysversion Global Hawk B kokoa
tullaan kasvattamaan hyötykuorman lisätarpeen vuoksi. Kärkiväliksi tulee 40 m ja rungon pituudeksi 14,8 m, jolloin hyötykuorman paino voi olla 1320 kg. Kyseiseen B-malliin tulee myös tutka sähköisesti vaiheohjatulla antennilla (phased-array radar). Global
Hawkin tuleva kehitysmuoto merivoimien käyttöön voi olla myös taitettavilla siivillä
varustettu versio lentotukialuksia varten, vaikkakin koneen pitkä toiminta-aika mahdollistaisi merialueiden valvonnan myös maatukikohdista käsin.

9.2.4

Taktinen tiedusteluilma-alus (TUAV)

Shadow 200, AAI RQ-7
Alus on alkuaan maavoimien tarpeisiin suunniteltu komposiittirakenteinen taktinen
UAV, jossa on 38 hv bensiinimoottori. Yhden maa-aseman järjestelmään kuuluu kolme
ilma-alusta. Hyötykuormana on gimbaaliin kiinnitetty EO/IR, jonka tuottama videokuva välitetään C-alueen datalinkillä. Navigointi tapahtuu GPS-tiedon perusteella. Lau-
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kaisu tapahtuu pneumaattisella katapultilla, ja kone suorittaa laskun täysin automaattisesti käyttäen pysähtymiseen vaijeria.

Desert Hawk, Lockheed Martin, FPASS
Pienikokoinen MAV, jonka tarkoitus on lisätä lähialueen tilannetietoisuutta vaihdettavan hyötykuorman avulla. Se on sähkökäyttöinen ja laukaisu tapahtuu kevyen, kädestä
laukaistavan katapultin avulla. Yhdessä järjestelmässä on yksi tietokone maa-asemana ja
kuusi lentokonetta. Hyötykuormana voi toimia joko videokamera tai jäähdyttämätön
infrapunakamera, ja kuva lähetetään reaaliajassa maajärjestelmään. Järjestelmää operoimaan tarvitaan kaksi ihmistä ja reitti on ohjelmoituna koneeseen, mutta se voidaan
kutsua takaisin myös kesken operaation.

9.2.5

Taisteluilma-alus (UCAV ja UCAR)

Samaan kategoriaan voitaneen liittää isot, tunkeutumiskykyiset tiedustelukoneet
(URAV), koska niiltä vaadittavat ominaisuudet ovat suurelta osin yhtenevät ja sarjavalmistuksen edut puoltavat modulaarisia ratkaisuja. Tämän vuoksi mm. USA:ssa on yhdistetty ilmavoimien ja merivoimien hankkeet yhteiseksi J-UCAS hankkeeksi.20 Niissä
on käytetty samoja häiveteknisiä ominaisuuksia kuin taisteluilma-aluksissa, mutta koska
koneella ei ole tarve kuljettaa raskasta asekuormaa, voidaan koneesta tehdä merkittävästi
kevyempi ja pienempi. Euroopassa EADS on kehittämässä samantyyppistä BarracudaUAV:tä21, joka nousee ja laskeutuu kiitotieltä automaattisesti. Taistelukäyttöön tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusten lisääntyvä varustelu johtaa siihen, että niiden
hinta on lähes sama kuin miehitetyllä koneella. Koska kone vaatii lisäksi operoinnin
ajaksi henkilöstön kiinni tukiasemalle, ei merkittävää kustannussäästöä automaattisesti synny. Ensimmäinen taisteluilma-alus on operatiivisessa toiminnassa vuodesta 1995
saakka ollut Predator RQ-1, josta tehtiin vuonna 2001 ohjuksilla varustettu versio, jolloin tyyppimerkinnäksi tuli MQ-1. Pyöriväsiipisen taisteluilma-aluksen (UCAR) käyttö
on erittäin puolusteltua, koska miehitetyt taisteluhelikopterit ovat osoittautuneet haavoittuviksi.

Predator B, General Atomics MQ-9
Kehitysversion rakennetta muutettiin merkittävästi edellisestä, ja Rotax-moottori vaihdettiin Honeywellin kaasuturbiiniin. Alukseen voidaan kiinnittää myös kaksi ulkopuolista 450 kg lisäpolttoainesäiliötä, jolloin toiminta-aika kasvaa 42 tuntiin. Maksimi
lentonopeus on 389 km/h. Hyötykuormana tiedustelukäytössä on yleisesti Lynx-SARtutka, jonka toimintaetäisyys on 24 km. Datayhteyden mahdollisesti katkettua kone
osaa palata automaattisesti lähtöpaikkaan ja varajärjestelmänä on laskuvarjo.
Versio B on suunniteltu kantamaan kymmentä Hellﬁre-ohjusta ja siten toimimaan
yhteistyössä esimerkiksi MQ-1:n kanssa hunter/killer -operaatiossa killer-osapuolena.
20
21

US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), www.darpa.mil/j-ucas/, 2004.
Jane’s International Defence Review, July 2006
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Aseistuksena voidaan käyttää laser-ohjattua Hellﬁre II - tai Maverick-ilmasta-maahan
ohjusta, tai Stinger- ja Sidewinder-ilmaohjusta.

Grand Duc, Dassault, AVE-D
Ranskalainen taisteluilma-aluksen prototyyppi, jonka skaalattu demonstraatioversio
nimeltään ”Petit Duc” on lentänyt vuonna 2000. Kaksimoottorisen demonstraattorin
runko on valmistettu hiilikuitukomposiitista ja sen avulla on voitu optimoida aerodynaamisia ja häiveominaisuuksia. Sen pituus on 2,4 m ja kärkiväli 2,4 m, sekä maksimi
lentoonlähtöpaino 65 kg ja se nousee sekä laskee normaalisti pyörillä.

Kuva 4.

9.2.6

Mahdollinen tulevaisuuden UAV, EADS:n Barracuda (EADS:n esite).

Mikro ilma-alus (MAV)

Mahdolliset tehtävät ovat vielä määrittämättä, mutta yksi potentiaalinen käyttökohde on
kaupunkisodankäynti. Tulevaisuudessa erityisesti suotuisa hintakehitys voisi tuoda esille
uusia toimintoja. Tämän tyyppisissä ilma-aluksissa tullaan käyttämään ainakin osittain
biojäljitteleviä toimintoja, kuten liikkeeseen reagoivaa näköä ja alhaisten Reynold’in
luvun propulsiota (<30.000). Nämä mahdollistavat kevyempien ja yksinkertaisempien
ratkaisujen toteuttamisen esim. esteiden väistämiseen.22
Yksi esimerkki voi olla helikopterityyppisen mikro-UAV:n käyttö yksittäisten miehittämättömien sensorien kuljettamiseen. Tai jopa mahdollisuus sille, että UAV ja sensori
muodostavat integroidun miehittämättömän järjestelmän, jossa sensori kulkee UAV:n
mukana ja jää sinne odottamaan kunnes tulee tarve siirtyä. Myös Patria on tuonut oman
22

Kellogg, J. et al., “The NRL Micro Tactical Expendable (MITE) Air Vehicle”, EuroUVS Conference, 2003.
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mini-UAV:n markkinoille23. Se pystyy kuljettamaan hyötykuormana joko päivä- tai
lämpökameraa.

9.2.7

Pyöriväsiipiset ilma-alukset (VTUAV)

Erityisesti merivoimat näkevät pystysuoraan nousevat ja laskevat (VTOL) koneet tärkeinä, koska niillä saavutetaan kyky operoida pinta-aluksen kannelta. Laskeuduttaessa
pitää pinta-aluksen ja VTUAV:n liikkeet saatava synkronoitua, jolloin koneiden on pystyttävä automaattiseen tiedonsiirtoon keskenään. Operointi laivoilta voidaan tosin suorittaa periaatteessa myös minikokoisilla kiinteäsiipisillä lennokeilla, jotka voivat laskeutua joko verkkoon tai veteen pinta-aluksen vierelle. Miehittämättömyyden erityispiirre
näkyy mahdollisuudessa muotoilla ilma-alus siten, että sen runko antaa aerodynaamista
nostovoimaa suuremmilla nopeuksilla.

Fire Scout, Northrop Grumman RQ-8B
Fire Scout on pyöriväsiipinen pystysuoraan nouseva ja laskeva taktinen miehittämätön
ilma-alus. B-versio on varustettu nelilapaisella roottorilla kolmilapaisen sijaan, jonka
ansiosta hyötykuorman määrä voitiin kolminkertaistaa.
Perushyötykuormana on Lynx-SAR liikkuvan maamaalin ilmaisimella, sekä integroitu
EO/IR-sensori laseretäisyysmittarin ja kommunikaatiojärjestelmän kanssa (paino 194
kg). Asejärjestelmänä testataan 70 mm rakettikasetteja, joten Fire Scout voidaan aseistaa
kahdeksalla laser-ohjatulla raketilla.

Canard Rotor/Wing (CRW), Boeing
Erityinen mielenkiinto on tulevaisuudessa sellaisia yhdistelmärakenteita kohtaan, jossa
nostovoima tuotetaan pyörivällä roottorilla ja eteenpäin vievä voima suihkuturbiinilla.
Hyvä esimerkki on CRW-konsepti, jossa moottorin työntövoima voidaan ohjata kaksilapaisen roottorin kärkisuuttimista nousua varten. Siirryttäessä eteenpäin suuntautuvaan
lentoon roottorit lukitaan siiviksi ja moottorin työntövoimaa käytetään perinteisesti.

23
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Kuva 5.

9.2.8

Canard Rotor/Wing (lähde: Boeing).

Autonomia ja tiedonsiirto

Miehittämättömien ilma-alusten lentokelpoisuuden saaminen ei ole yksinkertaista varsinkaan sotilaskoneille. Jotta ne voidaan hyväksyä osaksi siviili-ilmailua, tulee erityisesti
niiden kahta osa-aluetta kehittää merkittävästi: Itsenäistä päätöksentekokykyä yhdistettynä ympäristön havainnointiin sekä luotettavuutta. Käynnissä on laajoja hankkeita,
joiden tarkoituksena on laatia säännöt ja hyväksymismenettelyt miehittämättömien
ilma-alusten lentokelpoisuudelle (Yhdysvalloissa ACCESS 5). Tällä hetkellä esimerkiksi
Global Hawk voi vain siirtyä siviili-ilmatilan yläpuolelle lentäessään yli 60.000 jalan
korkeudella (ilmatilaluokka E). Predator B –kone tulee toimimaan pilottina, kun siihen integroidaan v. 2005 TCAS II järjestelmä (Traﬁc Alert and Collision Avoidance
System). Järjestelmän sensoriksi on valittu edullinen videokamera, vaikka se vaatiikin
paljon signaaliprosessointia verrattuna tutka-, laser- tai infrapunateknologioihin.24
Miehittämättömien ilma-alusten kehitys painottuu niiden luotettavuuden ja selviytymiskyvyn parantamiseen sekä autonomian lisäämiseen. Osa miehittämättömien koneiden nykyisistä kustannussäästöistä on syntynyt alhaisemman luotettavuuden kustannuksella, kuten esimerkiksi sellaisten komponenttien käyttämisellä, joita ei ole alunperin
tarkoitettu ilmailukäyttöön. Tätä ei kuitenkaan voida jatkossa hyväksyä.
24
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Itsenäisen päätöksentekokyvyn lisäämisen tarve on suurin sellaisissa tehtävissä, jotka
ovat aikakriittisiä kuten esimerkiksi taistelulennokeissa tai tilanteissa, joissa datalinkkiyhteys maa-asemaan katkeaa. Kyky itsenäiseen päätöksentekoon voidaan määritellä eri
tasoille. Oheinen kuva 6 kertoo selkeästi miten jo vuonna 2020 ennustetaan ilma-aluksen pystyvän toimimaan hyvin itsenäisesti.

Kuva 6.

Autonomia-asteen kehitys.25

Autonomian ja signaalinkäsittelyn kapasiteetin kasvaminen mahdollistaa entistä pidemmälle viedyn tiedonkäsittelyn ja päätöksenteon jo ilma-aluksessa. Tämän ansiosta tiedonsiirron kapasiteettitarve tulee vähenemään. Toisaalta entistä suurempia tietomääriä
pitää pystyä siirtämään mm. tilannekuvan jakamisessa kaikille solun yksiköille. Optisen
tiedonsiirron merkitys kasvaa, mutta radiotaajuinen tiedonsiirto tulee säilymään hallitsevana tiedonsiirtomenetelmänä, vaikka optinen tiedonsiirto kasvattaa kapasiteettia
useilla kertaluvuilla. Tämä johtuu ensisijasta siitä, että radiotaajuinen tiedonsiirto tarjoaa huomattavasti paremmat joka sään toimintaedellytykset.

9.2.9

Hyötykuormat

Koska ilma-aluksen toiminta-aika, häiveominaisuudet ja hinta riippuvat paljon lennokin kuormankantokyvystä, on ensisijaisen tärkeää saada hyötykuormien paino ja koko
minimoitua.
Hyötykuormana miehittämättömillä ilma-aluksilla on yleisesti näkyvän valon ja infrapuna-alueen kamerat. Kamerat ovat yleisesti isommissa koneissa kiinnitetty pyöritettävään alustaan, gimbaaliin. Näiden sensoreiden toiminta on kuitenkin rajoitettua huo25

US DoD, ”Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2005-2030”, 2005.
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noissa näkyvyysolosuhteissa kuten sateella ja pilvisissä olosuhteissa, joten tutkavarustus
on tarpeen. Hyötykuormana voi olla myös akustinen anturi usealla mikrofonilla, jolla
voidaan paikantaa ilmatorjuntaa.
Tutkatekniikan kehitys on näkyvintä synteettisen apertuurin tutkatekniikassa (SAR).
Nykyisellä millimetrialueella toimivat tutkat tulevat vielä pienenemään nykyisestä 4 kg
painosta arviolta noin 2 kg:aan. Tällöin pysytään nykyisellä Ka-kaistalla (34 GHz), jolloin voidaan hyödyntää myös täsmäaseiden hakupäiden teknologiaa.26 Laitteiston koon
pieneneminen mahdollistaa myös kevyemmän lentokaluston käyttämisen, jolloin haasteet signaaliprosessoinnin osalta kiristyvät. Koska pienet miehittämättömät koneet eivät
pysty lentämään yhtä tarkkaan suoraviivaista rataa kuin isommat HALE-koneet, joudutaan signaalin korjaamiseen käyttämään kehittyneempiä tekniikoita. Vaihetietoa tullaan
myös käyttämään saatavan kuvan terävyyden parantamiseen.
Taisteluilma-alusten kustannus- ja häivevaatimukset edellyttävät miehittämättömien
koneiden olevan jatkossa kooltaan perinteisiä lentokoneita pienempiä. Tämän vuoksi myös mukana kulkevan aseistuksen määrä tulee olemaan vähäisempi, joten aseiden
tuhovaikutusta tulee saada lisättyä teknisin keinoin. Erityisesti miehittämättömissä taisteluilma-aluksissa käytetään korkeaenergisiä taistelulatauksia, maaliin ohjattuja pommeja, suuritehoisia mikroaaltoaseita (HPM) ja elektromagneettisen pulssin aseita (EMP).
Elektronisen sodankäynnin aseet ovat merkittävässä roolissa tunkeutumiskykyisissä
ilma-aluksissa.
Miehittämättömät ilmatankkaukset tulevat olemaan tarpeen, jotta miehittämättömien
järjestelmien edut voidaan maksimoida.27 Tällaisessa järjestelmässä lähinnä UCAV-tyyppiset koneet on varustettu lisäpolttoainesäiliöin ja ilmatankkausvarustein. Vaatimukset automaattiselle ilmatankkaukselle ovat erilaiset kuin perinteisesti, koska koneiden
kytkentä toisiinsa automaattisesti vaatii hyvin muuttumattomia olosuhteita. Tankkausletkujen ja -puomien liikkeen hallintaan ollaankin kehittämässä erilaisia automaattisia
vakautusjärjestelmiä. Puomiratkaisussa ohjataan tankkauspäätä säätyvien siivekkeiden
avulla ja letkua käytettäessä tankkauspää pyritään vastaavasti pitämään suoraviivaisella
radalla paineilmasuuttimien avulla.28, 29
Tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista taistelukentällä suurin lienee se, että riittävää tiedonsiirtoa ei voida toteuttaa joko liian pienen kapasiteetin tai kommunikaatiolinkin
puuttumisen takia. On esitetty, että taktinen tiedonsiirto voidaan suorittaa paljon tehokkaammin käyttämällä miehittämättömiä ilma-aluksia releointiasemina kuin käyttämällä
satelliitteja vastaavaan tarkoitukseen. Pitkän kantaman tiedustelutarkoitukseen soveltuvaan ilma-alukseen, kuten Global Hawkiin asennettu releasema tarjoaa halkaisijaltaan
550 km kattavuusalueen. Tällaisessa sovelluksessa jopa viikkojen toiminta-ajat olisivat
tarpeen. Samalla ollaan USA:ssa kehittämässä pienempiin ilma-aluksiin integroitavaa
järjestelmää, jolla voidaan kattaa halkaisijaltaan 100 km alue. Kummatkin järjestelmät
pitäisi olla käytössä 2010 mennessä.30
26

Wergin, A. & Edrich, M., ”First LUNA ﬂight results with a minituriased SAR”, EuroUVS Conference 2003.
Bone, E. & Bolgcom, C., ”Unmanned Aerial Vehicles: Background and Issues for Congress”, 2003.
28
Air & Space, August 2007
29
Enig, E.N., “Weapons Bay Refueling Units WBRUs”, EuroUVS Conference, 2003.
30
US DoD, ”Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2005-2030”, 2005.
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9.3

Miehittämätön ajoneuvo

USA:n puolustusministeriö jakaa miehittämättömät ajoneuvot painoluokkiin31 (taulukko 3). Tämän lisäksi käytössä on muutamaan tyypilliseen tehtävään liittyvät nimitykset
erityisajoneuvoista, kuten ”Searcher, Donkey, Wingman ja Hunter/Killer”.32

9.3.1

Yleistä

Miehittämättömän ajoneuvon keskeisimmät teknologiset haasteet voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: ajoneuvon itsenäiseen navigointikykyyn; hyötykuorman integrointiin, käyttöön ja tehtävänsuoritukseen; sekä kommunikaatioon ja tiedonsiirtoon.
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti näitä osa-alueita:
UGV-ajoneuvojen autonominen navigointikyky on kehittynyt viime vuosien aikana
merkittävästi, keskeisenä vaikuttimena on ollut paikannukseen ja ympäristön mallinnukseen liittyvien antureiden parantuminen. Ajoneuvonavigointi perustuu useisiin
rinnakkaisiin ja toisiaan täydentäviin järjestelmiin ja menetelmiin. Tyypillisesti näitä
ovat ajoneuvon odometriatieto, inertiajärjestelmä, GPS-paikannus ja ns. videonavigointi, jossa fuusioidaan informaatiota kuvavuosta, jota saadaan eri aaltoalueiden videokuvasta, stereonäöstä, laser-skannereista ja tutkista. Ajoneuvon paikannukseen ja esteiden
väistöön tarvittava instrumentointi muodostaa lähialueen ympäristömallia ja liikkuvien
kohteiden tilannekuvaa, johon ajoneuvo voidaan paikantaa; puhutaan samanaikaisen
paikannuksen ja ympäristön mallinnuksen menetelmistä (SLAM, simultaneous localization and modelling). Siten ajoneuvon sensoreita voidaan käyttää myös hyötykuormana. Navigointikykyyn kuuluu myös reitinsuunnittelu ja -optimointi erilaisten kriteerien
mukaisesti. Nämä algoritmit ovat yleisesti tunnettuja. Pohjana on yleensä digitaalinen
tiekartta-aineisto tai riittävästi reittipisteitä. Tarvittavan instrumentaation määrästä ja
vaadittavasta laskentatehosta johtuen kontrolloitu autonominen liikunta onnistuu nykyisin vasta kevyen ajoneuvon kokoluokassa. Paras näyttö nykyteknologian autonomisesta liikuntakyvystä yhdistettynä simuloituun logistiikkatehtävään saatiin DARPAn
Urban Challenge 2007 -kilpailussa, jossa autonomiset ajoneuvot liikkuivat ensi kertaa taajamaympäristössä muun liikenteen joukossa liikennesääntöjä noudattaen3. Vielä
huomattavasti vaativampi autonominen maastoliikkuvuus edellyttää erittäin tehokasta
ympäristönhavainnointia ja ajoneuvoalustan robustisuutta.
Vaikka ajoneuvojen täysin autonominen navigointi onkin jo tietyin rajauksin teknologisesti mahdollista, tulee varsinainen tehtävänsuoritus hyötykuormista riippuen vaatimaan etäoperaattorin valvontaa sekä vaativammissa ongelma- ja päätöksentekotilanteissa
myös suoraa etäohjausta. Näin ollen täyden autonomian sijaan korostuukin etäkäyttäjän
ja ajoneuvon joustavat ja monipuoliset operointimahdollisuudet, jolloin ajoneuvon au31

US DoD, “Joint Robotics Program Master Plan”, 2003
Technology Development for Army Unmanned Ground Vehicles, The National Academic Press, 2002.
3
DARPA Urban Challenge, http://www.darpa.mil/grandchallenge/index.asp, 2007.
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Pacis. E.B et al., An Adaptive Localization System for Outdoor/Indoor Navigation for Autonomous Robots, http://
www.nosc.mil/robots/pubs/SPIE06_6230-84.pdf, 2006.
5
Shoop B. et al., Mobile Detection Assessment and Response Systems (MDARS) A Force Protection, Physical Security
Operational Success, http://www.spawar.navy.mil/robots/pubs/MDARS_SPIE_PAPER_rev4.pdf, 2006.
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tonomian tason pitää mukautua tehtävän vaatimuksiin, tilanteeseen ja olosuhteisiin (sliding autonomy, adjustable autonomy). Pienten sotilasrobottien kehitys vie kohti synergistä taistelijaparia, jossa kognitiivisia ominaisuuksia omaava robotti ja sotilas toimivat
vuorovaikutteisesti toisiaan tukien sekä ulko- että sisätiloissa4. Vastaavia korkean tason
ominaisuuksia on odotettavissa niin alustan kuin hyötykuormankin toiminnan osalta
myös suurempien ajoneuvojen kokoluokkaan5.
Autonomian kehittyessä välitön kommunikointitarve miehittämättömän ajoneuvon
kanssa vähenee, mutta jonkin tasoinen videoyhteys ainakin tarvittaessa on perusvaatimus. Yhteydessä kuvanlaatua olennaisesti tärkeämpää on kuvavuon pieni viive, joka
käytännössä määrää etäoperoitavan ajoneuvon maksiminopeuden. Vahvan suojauksen
omaavat yhteydet ovat tyypillisesti viiveellisiä. Taktisten laajakaistalinkkien kehittymistä
odoteltaessa mobiili-WiMAX -teknologia tulee tarjoamaan järjestelmien kehitykseen ja
testaukseen kustannustehokkaan kommunikointikanavan. UGV-ajoneuvojen toimiminen toistensa releointiasemina sekä UAV-datalinkin käyttö noussevat esiin ajoneuvojen
tiedonsiirtoratkaisua kehitettäessä.
Miehittämättömien ajoneuvojen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon
mahdollisimman alhainen havaittavuus. Vaikka miehittämättömän ajoneuvon menettäminen ei ole yhtä vakavaa kuin miehitetyn, niin tehtävän suorittamisen kannalta on
ajoneuvon omat herätteet minimoitava. Niitä ovat pääasiassa akustinen, sähkömagneettinen, infrapuna- ja visuaalinen heräte. Voimanlähde tuottaa pääosan akustisesta herätteestä ja sen tunnistaminen on hyvinkin helppoa, joten ainakin osittain sähkökäyttöiset
ajoneuvot ovat suositeltavia. Myös infrapunaheräte syntyy voimanlähteestä, joka pitää
ottaa huomioon polttomoottori- ja polttokennokäyttöisissä ajoneuvoissa. Pyöräajoneuvojen visuaalisesta herätteestä on yleisesti huomioitu, että vaikka 6x6 ratkaisu on liikkuvuudeltaan 4x4 ratkaisua parempi, niin sen häiveominaisuudet ovat huonommat. Paras
kompromissi etenemiskyvyn ja häiveominaisuuksien suhteen voisikin tulevaisuudessa
olla 8x8 ratkaisu, joka koostuu kahdesta jousitetusta 4x4 puolikkaasta33.
luokka
Mikro
Mini
Pienet kevyet
Pienet keskikevyet
Pienet raskaat
Keskikokoiset
Isot

Paino
alle 4 kg
4-15 kg
15-200 kg
200-1300 kg
1300-10000 kg
10-15 tonnia
yli 15 tonnia

Taulukko 3. Miehittämättömien ajoneuvojen luokittelu koon mukaan.

9.3.2

Taistelualue

Miehittämättömät ajoneuvot voivat avustaa useassa eri tehtävässä, kuten tiedustelussa,
reitinvarmistuksessa, kuljetuksessa ja pelastustoimissa. Aseistuksen myötä niitä voidaan
33
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käyttää myös taistelutehtävissä. Pienikokoiset UGV:t voivat toimia erityisesti luolien ja
rakennusten tiedustelussa sekä maamiinojen etsinnässä ja siirtämisessä. Ne voivat toimia
ryhmänä ja antaa siten hyvin monipuolista tietoa esimerkiksi vaurioalueesta. Teknisiä
seikkoja, jotka vaikuttavat järjestelmien kehitykseen korkeamman tason kategorioittain
ovat muun muassa:
Liikkuvuus
– Talteenotto voi olla vaikeata, jos ajoneuvo on vahingoittunut vastapuolen alueella.
– Liikkuminen on tehtävästä riippuen mahdollista joko keinotekoisena kävelynä, voimaa välittävillä pyörillä tai telaketjuilla, tai jopa suoran työntövoiman antavalla alustaan kiinnitetyllä voimanlähteellä.
Ympäristö
– Rakennettujen teiden kunto
– Kulkukelpoisten väylien tunnistaminen
– Esteet ja vaikeakulkuiset reitit
Hyötykuorma
– Huomattavia panostuksia tekoälyyn tarvitaan aseistuksen sijoittamiseksi. Järjestelmän pitää oppia säännöt, tunnistaa kohteet ja todistaa luotettavuutensa.
Tiedonsiirto ja paikannus
– Tarvitaan kompromissi tekoälyn ja kommunikoinnin määrän välillä.
– Reitin optimoimiseen tarvittavat navigoinnin vaatimukset ovat täytettävissä.
– Vaikeakulkuisessa maastossa navigointi ja autonomisuus ovat kertaluokkaa monimutkaisempia kuin pisteestä pisteeseen tapahtuva kulkeminen muissa ympäristöissä.
Luotettavuus
– Huollettavuus on haaste, koska vaikeassa maastossa laitteistot kuluvat ja rikkoutuvat
helposti.
Integroituminen
– Ajoneuvojen on vaikea toimia ryhminä, joukkoina ja komppaniana.
– UGV:n koordinointi ihmisten kanssa vaatii panostusta.
Skaalaustekijä
– Miniatyrisointi aiheuttaa merkittäviä seurauksia, esim. robotiikkaan, tehoon ja huoltoon.

9.3.3

Kevyt miehittämätön ajoneuvo (myös SUGV, Soldier UGV,
”Searcher”)

Pieni ja pääasiassa teleoperoitu ajoneuvo, joka pystyy tutkimaan rakennuksia ja tunneleita. Tehtävänä voi olla miinanetsintä ja -raivaus, materiaalinkäsittely, pommin purkaminen sekä yksittäisen taistelijan käyttämä tiedustelu ja valvonta. Ajoneuvot voivat
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

389
olla kooltaan ja muodoltaan hyvinkin erilaisia riippuen tehtävästä, jota varten ne on
suunniteltu. Ajoneuvot käyttävät etenemiseen joko pyöriä, jalkoja, telaketjuja tai niiden
yhdistelmiä (kuva 7a). Eräs mahdollisuus esteiden ylittämiseen on myös lentäminen yhdistämällä nostovoimaa tuottava moottori kevyeen UGV:hen. Tyypillisesti niiden pitää
pystyä kiipeämään portaita.
Kaupunkisodankäynti on tulevaisuudessa yhä suuremmassa roolissa ja sen vuoksi yhä
useammin taisteluja käydään paikoissa, jossa on asuntoja, rakennuksia, tunneleita, ajoneuvoja, siltoja, ym. Tällaiseen ympäristöön soveltuu hyvin alhaisen autonomia-asteen
pieni robotti, joka voi kuljettaa kevyttä hyötykuormaa, kuten kameraa. Yksilön tukena
olevan sotilasrobotin pitää olla sellainen, että sotilas voi sen itse kantaa. Käyttäjällä on
näyttö ja hallintalaitteet, ja järjestelmä voi olla myös täysin teleoperoitava. Kommunikointi tapahtuu joko radiolla tai langallisella kiinteällä yhteydellä. Koska ajoneuvon ohjaus, tehtävänsuunnittelu ja päättely tapahtuvat käyttäjän toimesta, pitää yhteyden olla
jatkuva. Yhteyden katkettua ajoneuvo menee automaattisesti suojattuun tilaan.
Kevyen UGV:n pitää pystyä toimimaan sekä päivällä että yöllä ja ulkoilmassa, mutta
vain rajoitetuissa sääolosuhteissa. Toiminta-aika on oltava riittävä, jotta ne pystyvät tutkimaan 10 kerroksisen rakennuksen tai 1 km pitkän tunnelin sekä palaamaan takaisin.
Liikkumisnopeus tasaisella alustalla tulisi olla sama kuin sotilaan juoksunopeus. Kulkuympäristön luonteesta johtuen ajoneuvon on kyettävä mahdollisen ympäriajon seurauksena myös kääntymään takaisin ajoasentoon. Ajoneuvon pitää itse tunnistaa portaat ja
matalat esteet sekä automaattisesti suorittaa kiipeäminen ja esteiden ylitys.
Ajoneuvossa on sensoripaketti, jonka avulla käyttäjä voi tunnistaa nopeasti ihmiset ja
esteet sekä saamaan tarvittava informaatio ajoneuvon edetessä esim. rakennuksen sisällä.
Isommissa on useimmiten ainakin yksi manipulaattori, jolla se voi avata ovia, siirtää
pieniä esteitä ja purkaa ansoja. Lisäksi hyvin matalat tilat, kuten muiden kulkuvälineiden pohjien tarkastus, voidaan hoitaa pitkällä käsivarrella, jos robotti itsessään ei
ole tarpeeksi matala. Ajoneuvossa olevan merkintäjärjestelmän avulla perässä seuraavat
sotilaat voivat tunnistaa tutkitut ja turvalliset alueet. Ajoneuvossa on tyypillisesti myös
synteettinen puhegeneraattori. Järjestelmässä on mahdollisesti myös ei-tappava itsepuolustusmekanismi.
Sotilasrobottien autonomian lisääntyessä ne voivat suorittaa tehtävää joukkona, jolloin
niiden tuomisesta paikalle ei huolehdikaan ihminen, vaan kuljetusrobotti. Tällöin ei
myöskään kevyiden ajoneuvojen tarvitse kuluttaa rajallisia energiavarojaan siirtymiseen
tehtäväpaikalle.

9.3.4

Pieni miehittämätön ajoneuvo

USA:n armeija on määritellyt sellaiset tyypit kuin ”Donkey” ja ”Wingman” kattamaan
autonomiset ajoneuvot, jotka pystyvät suorittamaan joukkojen huoltoon liittyviä tehtäviä, kuten varusteiden ja loukkaantuneiden kuljetusta, savuverhon levittämistä, epäsuoraa tulitoimintaa, tiedustelua ja valvontaa, sekä joukkojen turvaamista. Tasaisessa
maastossa sen etenemisnopeus tulisi olla 40 km/h ja toimintasäteen vähintään 50 km.
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Ajoneuvon tulee pystyä ylittämään korkeitakin esteitä ja ylittämään vesialueita. Kuormankuljetuskyky tulee olla 500 kg luokkaa.
Kuljetukseen tarkoitettu ”Donkey”-tyyppinen ajoneuvo seuraa yleensä edellä liikkuvan
ihmisen tai toisen miehittämättömän ajoneuvon jättämiä reittimerkkejä ja päättelee ympäristön perusteella, mikä on paras reitti seuraavaan reittipisteeseen. Edistyksellisempi
ajoneuvo voi kulkea itsenäisesti joukon edellä ennalta määrättyyn pisteeseen tuntemattomassa maastossa. Tehtävän vaatima päättely on kehittynyttä, mutta silti suoraviivaista. Operaattorilla on kuitenkin pääsääntöisesti parempi tilannetietoisuus ja se pystyy
ohittamaan ajoneuvon omat komennot. Kommunikointi ei kuitenkaan ole jatkuvaa.
Tällainen järjestelmä voi olla myös modulaarinen, jolloin samaa laitetta voidaan käyttää
tiedusteluun ja jopa tulitoimintaan. Kuljetus-UGV:n on oltava erityisen vahva ja luotettava, mutta sillä on myös tiukat kustannuspaineet.
”Wingman”-tyyppisellä UGV:llä voi olla kyky tehdä tiedustelua 5 km joukkojen edellä. Tyypillisesti se on alustakeskeinen autonominen ajoneuvo, joka pystyy toimimaan
kaukosensorina, kemiallisten ja biologisten aineiden tunnistamiseen, epäsuoraan tulitoimintaan ja taisteluvahinkojen arvioimiseen.
Kuormankuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo on varustettu sensoreilla, joiden avulla se
voi tunnistaa toiset ajoneuvot ja ihmiset. Pääasiallinen hyötykuorma on varattu joukkueen tarvitsemien varusteiden kuljetukseen. Sensorivarustuksena tällaisella ajoneuvolla
on paikannuslaitteisto sekä video- ja pimeänäkökamerat sekä kommunikointimahdollisuus myös UAV:n kanssa. Tarvittaessa myös laservaroitin, akustiset sensorit ja lehvistön
läpäisevät sensorit. Eräs erikoishyötykuorma kuljetus UGV:lle on pystysuoraan nouseva
ja laskeva UAV, jolloin järjestelmä toimii autonomisena kevyen UAV:n tukiasemana,
kuva 7b.

Kuva 7.
34

Esimerkkikuvat a) pienestä UGV:stä ja b) autonomisesta laukaisualustasta
miehittämättömälle ilma-alukselle.34

US DoD, “Joint Robotics Program Master Plan”, 2003
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9.3.5

”Hunter/killer”

Verkkokeskeisessä sodankäynnissä operoiva autonominen ajoneuvo, joka on tunkeutumiskykyinen ja pystyy suorittamaan valvontaa, tiedustelua ja maalinosoitusta sekä osallistumaan suoraan tulitoimintaan ja alueen puolustukseen.
Miehittämätön järjestelmä, joka voidaan lähettää suorittamaan itsenäisesti annettu tehtävä, identiﬁoimaan kohteet ja tarvittaessa tuhoamaan ne. Yksikkö koostuu tyypillisesti
yhdestä aseistetusta UGV:stä ja muutamasta tiedustelu UGV:stä, kuva 8. Järjestelmässä
taas on muutamia ”hunter/killer” -yksiköitä. Edullisinta on hyödyntää ”killer”-ajoneuvon kuormankantokykyä ja nopeutta kuljettamalla tiedusteluyksiköt sen mukana paikalle. Tällöin tiedusteluyksiköt voivat olla pieniä ja mahdollisimman huomaamattomia.
Tämän lisäksi järjestelmällä on tappava itsepuolustusmekanismi.
Tällaisen järjestelmän erityisiä vaatimuksia ovat itsenäinen kyky kohteen luokitteluun
ja ajoneuvojen häiveominaisuudet. Järjestelmän sisällä kommunikoidaan langattoman
lähiverkon avulla. Tukiasemaan ja muihin miehittämättömiin järjestelmiin kommunikointi tapahtuu myös suojatulla radioyhteydellä mahdollisesti UAV:tä käyttäen. Kommunikointia tarvitaan paitsi tilannetiedotukseen ja tehtävän tarkentamiseen, niin myös
tarvittaessa epäsuoran tulituen pyytämiseen. Järjestelmän omana aseistuksena ovat tyypillisesti ohjukset. 35

Kuva 8.

Esimerkki taistelujärjestelmästä, johon kuuluu komentoajoneuvo, aseistettu UGV ja sensoreilla varustettu UGV.36

Miehittämättömien ajoneuvojen teknisen kehityksen oletetaan kehittyvän seuraavasti:37
Searcher (2005):
– pieni energialähde
– lähellä maata liikkuva alusta
– tehtäväkohtaiset sensorit
– tehokas sotilas-robotti rajapinta
– manipulaattorit ja työkalut etsintää varten
35

US DoD, “Joint Robotics Program Master Plan”, 2003
US DoD, “Joint Robotics Program Master Plan”, 2003
37
Technology Development for Army Unmanned Ground Vehicles, The National Academic Press, 2002.
36
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Donkey (2010):
– täysin säänkestävä rakenne
– tehokas energiajärjestelmä
– elektroninen reitinmerkintäjärjestelmä
– kyky ylittää maastoesteet
– alkeellinen itsesuojelutoiminta
Wingman (2015):
– Edistyksellinen energiajärjestelmä
– Intuitiivinen sotilas-robotti rajapinta
– alkeellinen itsesuojelu
– tuhovoiman omaavien aseiden hallinta
– esteiden tunnistus ja väistäminen
Hunter-killer (2020):
– edistyksellinen asejärjestelmien käyttö
– paikallisverkko ja tietoverkon rajapinnat
– kyky kuljettaa muita ajoneuvoja
– amﬁbioajoneuvo
– selviytymisvaisto
– alkeellinen itsekorjaamiskyky

9.3.6

Yhteenveto miehittämättömien ajoneuvojen teknologiaalueelta

Autonomisen ajoneuvoteknologian käyttöönotto tulee tapahtumaan vähittäin, niin perinteisen kuljettajan (siviilisovellukset) kuin etäoperaattorinkin (sotilassovellukset) työtä
helpottavia ominaisuuksia lisäten. Siviilipuolella erityisesti erilaisten ajoneuvopohjaisten
työkoneiden (esim. metsä-, kaivos- ja satamasovellukset) automaatioastetta kehitetään
lähitulevaisuudessa voimakkaasti. Teknologinen vaikutus heijastunee myös sotilassovellusten mahdollisuuksiin. Keskeistä ei ole yksittäisen ajoneuvon tai koneen muuttuminen miehittämättömäksi, vaan teknologisen kehityksen isommat järjestelmävaikutukset, jotka edellyttävät uudenlaista conops-ajattelua. USA ja Israel ovat pisimmällä
UGV-järjestelmien teknologian kehityksessä ja käyttöönotossa, molemmissa maissa ensimmäiset sarjat ajoneuvokokoluokan UGV-järjestelmiä on myyty maiden armeijoiden
taktiseen kenttätestaukseen ja jatkokehitykseen (General Dynamics MDARS, IAI Lahav
Guardium). Kummankin järjestelmän ensimmäiset sovellukset liittyvät vartiointiin ja
tiedusteluun.
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9.4

Miehittämättömät merialukset

Tämä lyhyt päivitys koskee STAE 2020, Osa 1: Teknologian kehitys, kappaleen 9 miehittämättömät järjestelmät osioita 9.4 miehittämätön vedenalainen alus ja 9.5 Miehittämätön pinta-alus.
Tällä päivityksellä täydennetään alkuperäisen kirjoituksen sisältöä niiltä osin, kuin se
uusiutuneen lähdeaineiston perusteella on merkityksellistä. Kirjoitukseen on poimittu,
pääasiallisesti Yhdysvaltain vapaasti saatavilla olevista lähteistä, miehittämättömien järjestelmien teknologisia ja operatiivisia suuntauksia. Ei kuitenkaan alkuperäisessä tekstissä kuvattujen järjestelmien muuttuneita teknisiä yksityiskohtia eikä suoritusarvoja.
STAE 2020 julkaisun jälkeen ilmestyneistä lähteistä on syytä mainita ”The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan” 2004 (päivitys v.2000 versiosta), ” The
Navy Unmanned Surface Vehicle (USV) Master Plan” 2007, “Autonomous Vehicles in
Support of Naval Operations” National Research Council 2005 sekä ”The AUV Gamechanger report 2008–2017” Douglas-Westwood Ltd 2007.

9.4.1

Miehittämätön vedenalainen alus

Miehittämätön vedenalainen alus, UUV tai AUV, on osoittanut käyttökelpoisuutensa tositoimissa niin merentutkimuksessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa kuin sotilaallisissa
operaatioissakin. Näkemys näiden järjestelmien suorituskyvyistä kustannuksia ja resursseja säästävinä todellisina ”voiman lisääjinä” (Force Multiplier) on kasvanut38.
Vedenalaisten järjestelmien kehitystä ja markkinoita suuntaavat vaatimukset ja tarpeet
ovat osittain muuttuneet. Merivoimajärjestelmien kehitystä ohjaa korostunut tarve matalilla vesialueilla toimimiseen. Siviilisektorilla olemassa olevien öljy- ja kaasuvarantojen
ehtyminen ajaa teollisuutta syvemmille vesialueille ja siellä toimimisen edellyttämän
teknologian etsimiseen. Merenpohjan kartoitusta ohjaa mm. kansallinen kiinnostus
merenpohjan luonnonvaroihin ja erityisesti niiden mannerlaattojen saumakohtiin perustuvaan omistusoikeuteen. Tiedeyhteisöjä kiinnostaa valtamerien merkitys ilmastomuutoksen kehityksessä jne1.

9.4.1.1. UUV:n tehtävät
Nykyisten sotilaskäytössä olevien UUV-järjestelmien perinteiset sovellusalueet ovat miinantorjunta (MCM) ja ympäristöolosuhteiden havainnointi (REA Rapid Environment
Assessment). Koska UUV-järjestelmät nähdään tulevaisuudessa ulottuvuutta ja tehoa
lisäävinä ja riskiä pienentävinä välineinä tavoitteena on nykyisen käyttöalueen merkittävä laajentaminen.
38

The AUV Gamechanger Report 2008-2017raporttiin perustuva artikkeli :Market Prospects For AUV, 24.10.2007,
GIM international
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UUV:n kehittyvää roolia ja laajenevaa suorituskykyä on kuvattu päivitetyssä US UUV
Master Plan 2004 dokumentissa39. Dokumentin taustana on Yhdysvaltojen SEA POWER 21 konsepti (SEA BASE, SEA SHIELD, SEA STRIKE ja FORCENET) ja sen
edellyttämät suorituskyvyt. Nämä suorituskyvyt on kuvattu yhdeksässä tehtävätyypissä,
jotka ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:
1. ISR
2. MCM
3. ASW
4. ID
5. Oceanography
6. CN3
7. Payload Delivery
8. IO
9. TCS

Tiedustelu, Valvonta, Lähitiedustelu
Miinantorjunta
Sukellusveneentorjunta
Tarkastus/tunnistustoiminta
Merentutkimus (=toimintaympäristön kartoitus)
Tiedonsiirto/navigointi
Kuljetus/hyötykuorman siirto
Informaatio operaatiot
Aikakriittinen Isku (Time Critical Strike)

Em. suorituskykyjen realisoimiseksi suunnitelmassa asetetaan seuraavat ohjelmalliset
suositukset
– UUV lavettien kehittäminen neljään kokoluokkaan: Kannettava <50 kg, kevyt n.250
kg, raskas n. 1500 kg ja suurin 10 000 kg
– Standardien kehittäminen ja modulaarisuuden toteuttaminen
– UUV teknologiaohjelmien käynnistäminen
– UUV testaustoiminnan lisääminen
– koordinointi muiden miehittämättömien kulkuneuvojen ohjelmien kanssa
– UUV-Järjestelmien nopea käyttöönotto operatiiviseen toimintaan yksiköille.
US Pitkän tähtäimen visioon kuuluvat suorituskyvyt ovat 1) kyky laitteiden vedenalaiseen sijoittamiseen ja noutamiseen 2) kyky kaikentyyppisen tiedon keräämiseen, välittämiseen, lähettämiseen tai tietoon reagoimiseen 3) kyky vaikuttamiseen pohjassa,
välivedessä, pinnassa, ilmassa tai maalla olevaan kohteeseen (kuva 9).

39

The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan
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Kuva 9.

US UUV Master Plan Vision40.

Ranskalaisen Thales Underwater Systems:in näkemyksessä on UUV:lle ajateltuja tulevaisuuden rooleja myös (kuva 10):
– Tuki erikoisjoukkotoiminnalle
– Maalinosoitus
– Liikkuva herätemittaus
– Pintasodankäynti
– Vastatoimenpiteet kuten harhamaalien asetus
– Kaapelin lasku

40

The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan
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Kuva 10.

Thales Underwater Systems UUV Roadmap41.

Tarve kansallisen turvallisuuden lisäämiseen ja kansainväliset sopimukset satamien ja
alusliikenteen suojaamisesta tarjoavat uudentyyppisten UUV sovellusten kehitysmahdollisuuksia erityisesti alusten rungon (Hull inspection, Pier Inspection) ja laiturialueiden tarkastustehtäviin kykeneville autonomisille järjestelmille. Tästä esimerkkeinä
Blueﬁn HAUV (Hovering AUV, kuva 11) sekä Atlas Seafox miinantuhoamis-ROV:n
pohjalta rakennuttu SeaScout (kuva 12). Nämä järjestelmät on suunniteltu erityisesti
räjähteiden ja salakuljetusmateriaalin etsimiseen aluksen rungosta.

41

Thales Underwater Systems UUV Systems Integration esitys, Pat Salmon, 14.12.2005
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Kuva 11.

Blueﬁn HAUV42.

Kuva 12.

ATLAS Sea Scout43.

9.4.2

Miehittämätön pinta-alus

Miehittämättömät pinta-alukset eivät ole saaneet samanlaista hyväksyntää ja huomioita
kuin vedenalaiset järjestelmät, huolimatta siitä, että ensimmäiset järjestelmät ovat olleet
käytössä jo toisen maailman sodan aikana kauko-ohjattavina miinanraivaajina ja maalialuksina44.

42

Harbour Protection Trials 2006, La Specia, Italy, Kuva J. Kylä-Lassila
Harbour Protection Trials 2006, La Specia, Italy, Kuva J. Kylä-Lassila
44
Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations, National research Council, 2005
43
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Mielenkiinto USV-järjestelmiä kohtaan on kuitenkin kasvanut muuttuvien miinantorjunnan, merenkulun turvallisuuden ja operatiivisten vaatimusten myötä. Yksi keskeinen
realisoituva sovellusalue ovat kauko-ohjattava miinanraivaus. Nämä USV:t voivat joko
hinata hyötykuormaa (raivaimia), josta esimerkkinä on Thales Australian AMASS-järjestelmä tai hyötykuorma voi olla integroituna suoraan USV:hen. Jälkimmäisestä on
esimerkkinä Kockumsin SAM3.

9.4.2.1 USV:n tehtävät
Yhdysvaltain laivaston kauan odotettu 23.7.2007 julkaistu ”The Navy Unmanned Surface Vehicle Master Plan” antaa kuvan USV järjestelmille suunnitteluista tehtävistä ja
suorituskyvyistä45.
USV:lle suunnitellut tehtävätyypit:
1. MCM
Miinantorjunta
2. ASW
Sukellusveneentorjunta
3. MS
Merenkulun turvallisuus
4. SUW
Pintasodankäynti
5. SOF
Tuki erikoisjoukkotoiminnalle
6. EW
Elektroninen sodankäynti
7. MIO
Tuki merialueen eristämisoperaatioille
Näiden tehtävätyyppien toteuttamiseksi on määritelty neljä eri tyypistä lavettityyppiä
(kuva 13–17).
1) X-luokka: pieniä, erityyppisiä, ei standardoituja lavetteja
2) Satamaluokka: Perustuu US Navy standard 7m:n RIB (Rigid Inﬂatable Boat) veneeseen
3) Snorkkeliluokka: Puolisukeltava n. 7 m:n stealth lavetti
4) Laivueluokka: rakennettava uusi lavettityyppi, jonka määrittely perustuu 11 m:n
RIB veneeseen

45

The Navy Unmanned Surface Vehicle Master Plan 23.7.2007
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Kuva 13.

US Navy USV Master Plan alusluokat1.

Kuva 14.

ASV 6000 SASS puolisukeltava USV46.

46

UUVS Unmanned Underwater Vehicle Showcase 2004 , Southampton, UK, Kuva J. Kylä-Lassila
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Kuva 15.

Sea Star USV pienoismalli47.

Kuva 16.

Pienoismallikuva Seakeeper USV:n käytöstä48.

47
48

Euronaval 2006, Pariisi, Kuva J. Kylä-Lassila
Euronaval 2006, Pariisi, Kuva J. Kylä-Lassila
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9.4.3

UUV ja USV järjestelmien kehittyvät ominaisuudet

Olemassa olevien järjestelmien kasvanut luotettavuus ja soveltamiskelpoisten teknologioiden kypsyysaste mahdollistavat uusien käyttötapojen ja järjestelmien realisoinnin
demonstraatio- ja prototyyppiasteelle. Järjestelmien kehityksessä tapahtuu eriasteista evoluutioita, jolloin olemassa oleviin systeemeihin tuodaan uusia tai parannettuja
ominaisuuksia modulaarisina hyötykuormina, kehittyneempinä sensori-, tieto- tai energiateknisinä ratkaisuina.
Esimerkkinä teknologioiden ja toimittajien kypsyysastetta mittaavasta teknologiahankkeesta on UK MoD hanke BAUUV (Battlespace Access UUV), jossa selvitetään
tarvittavien kriittisten tekniikoiden saatavuutta taistelukentällä operoivan UUV:n toteuttamiseksi (SEA System Engineering and Accessment Ltd). Toteutuksen arvioidaan
realisoituvan 2015 tienoilla49.

Kuva 17.

BAE Systems järjestelmäkehitykseen rakennettu Talisman UUV50 (pienoismalli).

Merellä käytettäviä miehittämättömiä järjestelmiä kehitetään voimakkaasti myös siviilisektorille, tiedeyhteisöjen ja teollisuuden vaatimusten mukaisesti. Tärkeänä pidetään,
että tätä kehitystä seurataan tarkasti ja sieltä sovellettavissa olevat teknologiat implementoidaan ja militarisoidaan nopeasti merivoimatehtäviin soveltuviksi51.
49

Janes International Defence Review: 08/2005: Autonomous underwater technology plunges toward maturity
Euronaval 2006, Pariisi, Kuva J. Kylä-Lassila
51
Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations, National Research Council, 2005
50
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Autonomisten järjestelmien kehittymistä ja käyttöönottoa uusille tehtäväalueille nopeuttaa tunnetusti ja erityisesti tarve vapauttaa ammattitaitoinen henkilöstö aikaa
vievistä, yksitoikkoisista ja vaarallisista tehtävistä muihin tehtäviin. Muita kehityksen
kannustimia ovat tarve saavuttaa haluttua suorituskykyä entistä kustannustehokkaammin sekä tarve aikaansaada sellaista suorituskykyä, jota ei miehitetyllä järjestelmällä ole
mahdollista toteuttaa. Esimerkkinä viimeksi mainitusta on sukellusveneen etäsensorina
toimiva UUV.
Hyödynnettävien teknologioiden tai järjestelmiltä haluttujen toiminnallisuuksien perusteella järjestelmien kehitykseen on liitettävissä ominaisuuksia ja kykyjä, jotka voidaan
nähdä trendeinä tai joita muuten pidetään tärkeinä alan kehitykselle.

9.4.4

Modulaarisuus

Tavoitteena on vaihtokelpoiset, eri missioihin soveltuvat tehtävänmukaiset hyötykuormat. Toisaalta mukautuvat hyötykuormat, jotka ovat vähäisillä muutoksilla sovitettavissa eri lavettityypeille. Kustannustehokkuus syntyy yhtenevien suunnitteluperusteiden ja
komponenttien sekä järjestelmäkehityksen ja tuotannon säästöjen kautta. Tämä edellyttää, eri tasoillaan, yhtenevien vaatimusten tunnistamista, ohjelmisto- ja liitäntärajapintojen standardointia52.
Esimerkkinä eri järjestelmätyypeille soveltuva yhteisohjauskyky (Common Control) 53
54
:
– yhteinen kaikille miehittämättömille laveteille (UXV – air, ground, underwater, surface)
– mahdollisuus siirtää aluksen kontrolli operaattorilta toiselle (yhtenevät ohjauskontrollit)
– yksi asema voi ohjata erityyppisiä lavetteja (yhtenevä GUI/HMI)
– koulutustarve vähenee, säästöt laitteistoissa, ohjelmistoissa ja huollossa
Toisena esimerkkinä US Navy LCS (Littoral Combat Ship) alukseen rakennettava tehtävämoduuleista (Mission Module) koostuva suorituskyky55.

9.4.5

Autonomia

Tavoitteena on autonomia-asteen merkittävä kasvattamisen. ”Man in The Loop” ratkaisuista pyritään osittain tai täysin autonomisiin järjestelmiin. Kehittyvä sensoriteknologia
tuottaa yhä enemmän tietoa, jota ei voida siirtää vedenalaisen tiedonsiirron rajoittuneisuuden takia. Autonomiaa lisäämällä tiedonsiirtotarvetta pyritään vähentämään. Todellinen autonominen toiminta edellyttää järjestelmien mukautumiskykyä muuttuvissa
olosuhteissa ja kykyä tilanteen mukaiseen toimintaan esim. törmäyksen ehkäisemiseksi
tai sensorin havaitseman kohteen luokittelun perusteella (CAD/CAC Computer Aided
52

Thales Underwater Systems UUV Systems Integration esitys, Pat Salmon , 14.12.2005
The Navy Unmanned Surface Vehicle Master Plan 23.7.2007
54
Joint Robotics Program Master Plan,FY2005
55
Joint Robotics Program Master Plan,FY2005
53
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Detection/Classiﬁcation). Autonomian lisääntyminen tuo mukanaan ratkaisua edellyttävät eettiset ja lainopilliset (sota, merenkulku jne.) kysymykset erityisesti aseistettujen
lavettien tapauksessa56.
Autonomia tuo mukanaan myös kysymyksen, onko järjestelmiä varaa menettää. Riski
rahallisesti tai teknologisesti arvokkaiden laitteiden menettämisestä epäilemättä kasvaa.

9.4.6

Havaitsemattomuus

Havaitsemattomuutta ja salassa pysyvää operointia pidetään yhtenä merkittävimpänä
miehittämättömien järjestelmien sotilaskäyttöä lisäävänä tekijänä. Havaitsemattomuuden tavoitetta tukevat vedenalaisen akustisen tiedonsiirron, veden alaisen navigoinnin,
häiveteknologian ja herätteiden hallinnan kehittäminen57.
Muita järjestelmien kehitykseen vaikuttavia suuntauksia ovat:
– Pitkäkestoinen toiminta (Endurance, Persistence), johon pyritään elektroniikan ja
sensorien tehonkulutusta pienentämällä sekä energia-, alus- ja propulsiotekniikoita
kehittämällä. Esimerkkinä Glider-tyyppiset, vähän energiaa kuluttavat lavetit tai biomimetiikan hyväksikäyttö (luontoa jäljittelevät etenemistavat).
– Parvitoiminta (swarming) eli useamman laiteyksilön yhteistoiminta esim. miinanetsintä tai valvontaoperaatiossa. Tavoitteena on sensoripeiton kasvattaminen. Kehitykseen kuuluu parven yksilöiden käyttäytymisen, keskinäisen hierarkian ja kommunikoinnin hallinta.
– Järjestelmien käsiteltävyyden parantaminen (Launch and Recovery). Erityisesti taistelualuksilta tehtävien järjestelmien nosto- ja laskuoperaatioiden hallintaa kehitetään58.
– Vedenalaisen tiedonsiirron kehittäminen

9.4.7

Lopuksi

Miehittämättömien merialusten teknologisessa kehityksessä ei ole nähtävissä suuria yksittäisiä mullistuksia aiheuttavia keksintöjä. Järjestelmät kehittyvät tyypillisesti pienin
askelin evoluution omaisesti hyväksikäyttäen tapahtuvaa eri alojen teknologiakehitystä.
Yleinen teknologiakehitys mahdollistaa kustannustehokkaampien järjestelmien kehittämisen ja vauhdittaa järjestelmien laajenevaa käyttöä sekä uusien sovellusten käyttöönottoa merellisissä operaatioissa59 60.

56

The Navy Unmanned Surface Vehicle Master Plan 23.7.2007
Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations, National research Council, 2005
58
Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations, National research Council, 2005
59
Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations, National research Council, 2005
60
Unmanned Underwater Vehicle Showcase (UUVS2007), artikkeli 24.10.2007, Gim International
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9.5

Miehittämätön avaruusalus

9.5.1

Yleistä

Miehittämättömät alukset eroavat satelliiteista siten, että ne ovat uudelleen käytettävissä. Tavoite on pystyä käyttämään alusta yhtämittaisesti 12 kk kiertoradalla ja pystyä
uuteen lähtöön 3 vrk kuluessa.
Aluksen pitää pystyä liikkumaan kiertoradalla monesta eri syystä, suunnatakseen aurinkokennoja, väistelläkseen meteorikuuroja tai korjatakseen rataa. Tämä liike tuotetaan
nykyisin polttoaineella, jonka alus itse vie mukanaan. Pidemmän toiminta-ajan tarve
edellyttää uusia energiamuotoja liikkeen hallitsemiseksi.
Satelliitit itsessään eivät kuulu ahtaasti tulkiten aihepiiriin, koska ne eivät ole välttämättä
uudelleen käytettävissä. Mutta toiminnalliselta funktioltaan läheisiä miehittämättömille
aluksille ovat pienet, ajoneuvolla siirrettävät ja taistelukentältä laukaistavat tiedustelusatelliitit, jotka ovat myös komppanian kontrolloitavissa. Nämä ovat lähellä maata kiertäviä satelliitteja, jotka kiertävät maapallon yleensä noin tunnin aikana. Niillä voi tosin
olla voimakkaasti elliptinen rata, jolloin ne voivat olla taistelukentän yläpuolella suhteellisesti pidemmän ajan. Satelliitin tehtäviä voivat olla: perinteinen kuvaus näkyvän
valon tai infrapunan alueella sekä tutkatekniikalla (SAR), kommunikoinnin avustaminen releasemana, vihollisen lähettämien radiosignaalien kuuntelu ja taistelulatauksien
lähettäminen maahan. Vaikka aseistuksen liittäminen ajoneuvoon on mahdollista, sen
käyttö ei ole todennäköistä.
9.5.2

Taistelualue

Satelliitit ovat ensimmäisiä avaruudessa olevia sensoreita ja niiden merkitys tiedustelussa
ja tiedonvälityksessä on kiistaton. Uudet satelliitit voivat olla leivänpaahtimen kokoisia,
joissa on hyvinkin spesiﬁnen anturi ja jotka ovat laukaistavissa erittäin nopeasti ja yksinkertaisesti. Tällainen miniatyyrisatelliitti voi toimia joukkojen omana ”silmänä” ja
lyhyen matkan tiedonsiirtoon näköyhteyden ulkopuolelle. Teknisiä seikkoja, jotka vaikuttavat järjestelmien käyttöönottoon autonomisina järjestelminä ovat muun muassa:
Liikkuvuus
– Uudelleenkäytettävän aluksen vaatimukset ovat haasteelliset mm. ilman aiheuttaman kitkan ja hallinnan menetyksen huomioimisessa.
– Pidempiaikainen oleskelu kiertoradalla valmiustilassa edellyttää mm. seuraavien asioiden huomioimista: sijainnin säilyminen, suoja meteorisateelta, energiansaanti ja
kontrolloitavuus.
– Lähettämisen kustannukset ja laukaisun monimutkaisuus
– Siirtyminen kiertoradalla vaatii huomattavia polttoainevarastoja
Ympäristö
– Liikeympäristöä voidaan pitää kaksiulotteisena
– Rankat ympäristövaatimukset mm. auringonpurkauksia ja meteorisateita kahdesti
vuodessa
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– Ilmakehän puuttuminen tekee dynaamisen ohjailun mahdottomaksi
Hyötykuorma
– Sensorien ja aseiden vaihtaminen erittäin vaikeata
Tiedonsiirto ja paikannus
– Navigointi on kallista, tarvitaan erityishenkilöstöä ja laitteita kiertoradan hallintaan
– Geostationaaristen ratojen puuttuminen vaatii pidempiaikaista oleskelua poissa operaatiopaikan yläpuolelta radoilla tai olemassa olevien satelliittien hyödyntämistä
– Kommunikointi laajakaistaista ja rajoittuneella älykkyydellä.
Luotettavuus
– Avaruusromun ja meteoriittien iskeytymät
– Materiaalivalinta kriittistä
– Rinnakkaisia varmistuksia tehtävä huollon puuttuessa
Integroituminen
– Todellinen, käytettävissä oleva koko aluetta valvova järjestelmä
– Paikkatieto tunnettu, koska kiertoradat ovat laskettavissa
Skaalaustekijä
– Koko ja paino nostavat kustannuksia dramaattisesti
– Suoritettava huolellinen hyötykuorman osaoptimointi

9.5.3

Uudelleenkäytettävä avaruusalus (Space Maneuver Vehicle,
SMV)

Boeing X-37 alusta voidaan käyttää joko omien sensorien avulla tiedusteluun tai sitten
itsenäisten satelliittisensorien asettamiseen kiertoradalle. Aluksen pituus on 8,4 m ja
kärkiväli 4,5 m, kuva 18.
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Kuva 18.

9.6

Uudelleenkäytettävä avaruusalus, lähde: Boeing.

Johtopäätökset

Tulevaisuuden miehittämättömien ajoneuvojärjestelmien edut ja mahdollisuudet ovat
monimuotoiset. Nämä liikkuvat sensorit, robotit, ovat kasvavan tärkeässä roolissa perinteisessä sodankäynnissä ja erikoisoperaatioissa. Kyseiset järjestelmät voivat edetä ryömimällä, uimalla tai lentämällä sellaisiin paikkoihin, mihin perinteisesti ei ole voitu
mennä. Näitä liikkuvia sensoreita voidaan käyttää turvallisesti kemiallisten, biologisten
ja radiologisten uhkatekijöiden etsintään ja käsittelyyn. Ne voivat suorittaa tehtävänsä
kaikissa ympäristöolosuhteissa ja ne voivat olla tarpeen mukaan menetettävissä tai uudelleen käytettävissä. Niitä voidaan käyttää varmistamaan ihmisten turvallinen liikkuminen alueella ja tunnistamaan selvitettävät uhkatekijät. Miehittämättömien järjestelmien merkitys on suuri niin strategisessa kuin lähialueiden tiedustelussa, elektronisessa
salakuuntelussa, elektronisessa sodankäynnissä ja psykologisissa operaatioissa.
Niiden käyttämisen luonnollinen etu on henkilöriskien väheneminen, kun ihmisten
ei tarvitse olla vaara-alueella eikä vaikeissa sääolosuhteissa. Miehittämättömissä kulkuneuvoissa tarvitaan enemmän integrointia kuin vastaavissa miehitetyissä järjestelmissä,
koska hyötykuorman sensorien tuottama informaatio pitää pystyä käsittelemään ja analysoimaan heti, jotta tieto voidaan yhdistää kulunhallintaan.
Autonomisuus antaa miehitetyille aluksille ja miehistöille mahdollisuuden keskittyä
omiin tehtäviinsä. Koska miehittämättömien alusten herätteet ovat pienempiä kuin
miehitettyjen alusten, on niiden havaittavuus merkittävästi alhaisempi ja siten tehtävien onnistumismahdollisuudet paranevat. Vaadittava autonomian aste ja tiedonsiirron
kapasiteetti riippuu paljolti kulkuneuvon tehtävästä. Esimerkiksi tiedustelutehtävä vaatii paljon enemmän tietoa siirrettäväksi kuin voimankäyttöön liittyvä operaatio, jossa
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parhaimmillaan käyttäjän tarvitsee tehdä vain hyökkäyspäätös kohteen tunnistamisen
jälkeen. Tekoälyn kehittyessä data voidaan prosessoida lavetissa, joten tulevaisuudessa
vain tehtävän kannalta tärkeää tietoa tarvitsee siirtää.
Miehittämättömät kulkuneuvot tarjoavat mahdollisuuden kustannussäästöihin paitsi
järjestelmien hinnassa ja ylläpitokuluissa, myös henkilöstön koulutuskustannuksissa.
Kustannukset alenevat, koska sensoreita voidaan käyttää pieniltä aluksilta miehitettyjen
alusten sijaan. Kuitenkin miehittämättömien järjestelmien kokonaiskustannuksia nostavat niiden suurempi todennäköisyys tuhoutumiselle, varsinkin lentävissä järjestelmissä. Tämä tilanne tulee säilymään vielä melko pitkään kustannuslaskelmia vaikeuttavana
tekijänä.
Eräs merkittävästi kustannuksiin vaikuttava tekijä on myös ajoneuvojen skaalaus eli
paitsi hankintahinnassa myös ylläpitokustannuksissa ajoneuvon koko ratkaisee paljon.
Vastaavasti yksikkökohtaiset kustannukset vaikuttavat paljon operatiiviseen käyttöön
siltä osin, kun joudutaan käsittelemään järjestelmien mahdollista menettämistä.
Miehittämättömiä järjestelmiä käytetään ja tullaan käyttämään pääasiassa muuhun kuin
suoraan aseelliseen toimintaan. Tämän vuoksi miehittämätöntä teknologiaa kehitetään
ensisijaisesti tiedustelu- ja valvontatarkoituksiin. Kiinnostus taistelukulkuneuvojen kehittämiseen on voimakasta, mutta ne voidaan ottaa käyttöön vasta, kun itsenäisen toiminnan kypsyysaste on saavuttanut tietyn pisteen. Esimerkkinä taisteluilma-alus, jonka
sinänsä vaativat alustatekniset ongelmat ovat ratkaistavissa, mutta tällä hetkellä saavutettava autonomia-aste on vielä liian alhainen.
Eräs esimerkki miehittämättömien kulkuneuvojen keskinäisestä yhteistyöstä, joka tulee
varmasti lisääntymään tulevaisuudessa, on miinantorjunta rannikkovesissä. Siinä sukellusaluksilla on luonnollisesti merkittävä rooli, mutta aivan ranta-alue voidaan hoitaa
maa-ajoneuvoilla. Raskaat työt, kuten herätemiinanraivaus, voidaan suorittaa pintaaluksilla ja ilma-aluksilla. Lisäksi ilma-aluksilla on merkittävä rooli tiedonsiirrossa.61
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Naval Research Advisory Committee Report, ”Unmanned Vehicles in Mine Countermeasures”, 2000.
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10.

MATERIAALITEKNOLOGIA

DI Timo Erkkilä, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
Prof. Pentti Järvelä, Tampereen Teknillinen yliopisto
DI Tomi Lindroos, VTT
TkL Jukka Merikoski, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
DI Paula Sarsama, VTT

Materiaaliteknologia käsittää kokonaisuudessaan erittäin laajan valikoiman erilaisia
materiaaleja ja niiden valmistusmenetelmiä. Yleensä materiaaleja ryhmitellään niiden
rakenteen tai käyttökohteen mukaan ja näin muodostetut ryhmät voivat olla osittain
päällekkäisiä:
– Rakenteen mukaan esim: orgaaniset materiaalit, epäorgaaniset materiaalit, metallit,
komposiitit, puolijohteet, pinnoitteet
– Käyttökohteen mukaan esim: sähkötekniset materiaalit, biomateriaalit, panssarimateriaalit, rakennusmateriaalit, tekstiileissä käyttävät materiaalit
Suurimmalla osalla kaikista materiaaliryhmistä on käyttöä sekä siviili- että sotilassovellutuksissa. Teknologia-alan laajuuden vuoksi kaikkien materiaaliryhmien kehitystä ja
vaikutuksia ei kuitenkaan ole mahdollista käsitellä tässä kirjoituksessa. Seuraavassa on
keskitytty pääosin konstruktiomateriaaleihin, jotka ovat aseiden, lavettien ja kuljetusvälineiden kannalta yhteinen ja tärkeä materiaaliryhmä. Lisäksi on käsitelty ballistisia
suojamateriaaleja omana lukunaan. Tiettyjen sotilassovellutusten kannalta merkittävien
materiaalien kehitystä on oletettu käsiteltävän kunkin sovellutuksen teknologiaa kuvaavissa STAE-luvuissa. Sellaisia ovat esim tiedonsiirtoteknologia, sensoriteknologia, energeettisten materiaalien teknologia ja häiveteknologia.

10.1

Konstruktiomateriaalit

Konstruktiomateriaalien pääasiallinen tehtävä on mekaanisten rasitusten kantaminen.
Sotilassovellutuksissa konstruktiomateriaaleilta vaadittavia tärkeitä ominaisuuksia ovat
lujuus, jäykkyys, keveys ja lämmönkestävyys. Kohteet, joissa näitä ominaisuuksia tarvitaan, ovat konventionaalisten aseiden ja alustojen runkorakenteet ja toiminnalliset osat
sekä erilaisten liikkuvien alustojen voimalaitteet. Jos niissä käytettävien materiaalien
ominaisuuksia pystytään parantamaan, se lisää laitteiden liikkuvuutta, kuljetettavuutta
ja suorituskykyä. Kunkin käyttökohteen asettamat vaatimukset pyritään täyttämään teräksillä, korkean lämpötilan superseoksilla, kevytmetalleilla, polymeereillä, keraameilla,
komposiiteilla ja pinnoitteilla.
Seuraavassa katsauksessa on tarkasteltu aluksi konstruktiomateriaalien yleistä kehitystä ja sen jälkeen muutamien materiaaliryhmien kehitystä erikseen. Käsiteltävät materiaaliryhmät on valittu merkittävyytensä tai viimeaikaisen kehityksensä perusteella:
ultralujat teräkset, Al-seokset, Ti-seokset, metallimatriisikomposiitit, metallien väliset
yhdisteet, amorﬁset metallit, nanorakenteiset materiaalit, polymeerimateriaalit, polymeerikomposiitit ja älykkäät materiaalit.
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10.1.1

Konstruktiomateriaalien kehitystrendit

Materiaaliteknologian odotetaan kehittyvän voimakkaasti 2000-luvulla. Konstruktiomateriaalien kannalta merkittävää kehitystä odotetaan tapahtuvan:
– materiaalien rakenteiden ja ominaisuuksien mallintamisessa
– materiaalien kestoiän mallintamisessa
– komposiittimateriaaleissa
– multifunktionaalisissa materiaaleissa
Uusien materiaalin kehittäminen vie yleensä aikaa kymmeniä vuosia. Mallintamisen
ansiosta tämän ajan uskotaan tulevaisuudessa lyhentyvän ja materiaaleja pystytään myös
suunnittelemaan ominaisuuksiltaan entistä paremmiksi. Mallintamista tullaan käyttämään atomi-, molekyyli- ja mikrorakennetasoilla sekä valmistusprosessien suunnittelussa. Tällä tavoin voidaan vähentää materiaalien kehittämisessä tarvittavaa kokeilua.
Toistaiseksi mallintamista voidaan hyödyntää lähinnä valmistusprosessien tasolla. Koko
mallinnusketjun toteuttaminen ennustetulla tavalla tulee vaatimaan vielä paljon teoreettista ja kokeellista tietoa.
Rakenteiden ja ominaisuuksien mallintamisen ohessa kehittyy myös materiaalien suorituskyvyn ja kestoiän mallintaminen. Oletuksena on, että erilaisten rasitusten (jännitys,
korroosio, lämpötila, viruminen jne) aiheuttamat vaurioitumis- ja vanhenemisilmiöt
tunnetaan tulevaisuudessa riittävän hyvin, jotta niiden vaikutukset materiaaliin voidaan
kuvata mallina. Materiaalien kestoikä erilaisissa olosuhteissa pystyttäisiin siten ennustamaan tarkasti ja tietoa voitaisiin hyödyntää materiaalista valmistettavien tuotteiden
suunnittelussa. Ajatuksena on myös seurata käytössä olevan materiaalien vanhenemista
erilaisten sensoreiden avulla, jolloin tuotteen suorituskykyä, kestoikää ja luotettavuutta
voidaan periaatteessa arvioida koko sen eliniän ajan. Sellaisia valvontajärjestelmiä tuskin
rakennetaan kaikkein yksinkertaisimpiin tuotteisiin, mutta järjestelmien toteuttamiseksi vaadittavien materiaalimallien kehittyminen vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun ja
suorituskykyyn yleisemminkin.
Perinteisten konstruktiomateriaalien ominaisuuksissa on luonnollisesti odotettavissa vähittäistä kehittymistä vuoteen 2020 mennessä. Keskimääräiseksi parannukseksi voidaan
arvioida noin 20 %. Todennäköisintä kehitys on komposiittimateriaaleilla, joiden ominaisuuksiin on mahdollista vaikuttaa enemmän kuin perinteisillä monoliittisilla materiaaleilla. Odotettavissa olevaa kehitystä on arvioitu kaavamaisesti materiaaliryhmittäin
taulukossa 1.
Taulukko 1: Materiaaliryhmät ja ominaisuudet, joissa on odotettavissa 20–25 % parannuksia vuoteen 2020 mennessä (Materials Research to Meet 21st Century
Defence Needs. The National Academies Press. Washington, D.C. 2003).
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Eräs konstruktiomateriaalien kehityssuunta on ns multifunktionaaliset materiaalit. Sillä
tarkoitetaan funktionaalisten ominaisuuksien sisällyttämistä konstruktiomateriaaleihin
niiden perinteisten rasituksia kantavien ominaisuuksien lisäksi. Funktionaalinen ominaisuus voi olla toiminta aurinkokennona, sähköenergian varastointikyky, sähkön- tai
lämmönjohtokyky, lämmönsiirto, värin muutos, rakenteen monitorointikyky, muodonmuutoskyky tai itsekorjautuvuus. Funktionaaliset ominaisuudet järjestetään konstruktiomateriaaleihin lisäämällä niihin johtavia tai eristäviä elementtejä, upottamalla
niihin sensoreita ja aktuaattoreita tai käyttämällä niissä uusia älykkäitä polymeerejä.
Lähinnä multifunktionaalisia materiaaleja voidaan ajatella kehitettävän komposiiteista.
Esimerkiksi polymeerikomposiitin kuidut voitaisiin valmistaa siten, että ne muodostavat pariston. Samaa ideaa voidaan soveltaa myös kankaaseen (vaatetukseen).
Multifunktionaalisten materiaalien yleinen etu perinteisiin konstruktiomateriaaleihin
verrattuna olisi painon säästö. Energian tuottamista ja varastointia rakenteisiin sisällytetyissä elementeissä voitaisiin hyödyntää useissa sotilassovellutuksissa. Multifunktionaalisten materiaalien ryhmään luetaan kuuluvaksi myös ns älykkäät materiaalit, joilla
on kyky reagoida ulkoisiin ärsykkeisiin. Niitä on käsitelty jäljempänä kohdassa 10.1.10.
Sotilassovellutuksissa älykkäitä materiaaleja voitaisiin käyttää esim laitteiden kunnonseurannassa tai ohjaimina. Tulevaisuuden älykkäille materiaaleille voidaan ajatella myös
useita häiveteknisiä sovellutuksia.
Viime vuosina on esitetty futuristisilta kuulostavia ennusteita nanoteknologian vaikutuksista lähes kaikkeen tulevaan kehitykseen. Nanoteknologia tukeutuu osittain nanorakenteisiin materiaaleihin, joilla on saavutettu poikkeuksellisen hyviä ominaisuuksia
perinteisiin materiaaleihin verrattuna. Eniten huomiota nanorakenteisista materiaaleista
ovat saaneet ns nanohiiliputket, joille on mitattu suuria lujuusarvoja ja erikoisia sähköisiä ja magneettisia ominaisuuksia. Nanorakenteisia materiaaleja on käsitelty jäljempänä
kohdassa 10.1.7.
Tiedotusvälineissä materiaaliteknologiassa tapahtuvaa kehitystä kuvataan yleensä esimerkeillä uusista materiaaleista, joilla on poikkeuksellisen hyviä ominaisuuksia ja lupaavia
sovellutuksia. Turhan usein jätetään mainitsematta, että nämä materiaalit saattavat olla
laboratorioasteella eikä kaupallista tuotantoa ole näköpiirissä. Toistaiseksi kymmenien
vuosien kehitysjakso on uusille materiaaleille edelleenkin hyvin tavallinen.

10.1.2

Ultralujat teräkset

Metallisten materiaalien laajin ja eniten käytetty ryhmä on teräkset. Lujat teräslaadut,
joita normaalisti käytetään esim aseissa ja taisteluajoneuvoissa, ovat eri tavoin lämpökäsiteltyjä nuorrutusteräksiä. Yleensä ne ovat nuorrutetussa tilassa, jolloin myötölujuus
on parhailla laaduilla noin 1200 MPa. Muutamilla modiﬁoiduilla laaduilla se voidaan
nostaa karkaisun ja alhaisessa lämpötilassa tehdyn päästön jälkeen noin 1600...1700
MPa:iin, jolloin ne voidaan lukea ns ultralujien terästen luokkaan (käyttötapa kuitenkin
kuten nuorrutussa tilassa tai rakenneteräksillä). Siinä tilassa terästen sitkeys on kuitenkin huono ja ne ovat usein myös alttiita jännityskorroosiolle. Näitä teräksiä on käytetty
lähinnä lentokoneenrakennuksessa. Vähintään samaan lujuustasoon ja selvästi paremSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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paan sitkeyteen voidaan päästä runsaammin seostetuilla teräksillä, joiden metallurgia ja
lämpökäsittely poikkeavat perinteisestä karkaistavasta teräksestä.
Nykyisten kaupallisten terästen suurin käytettävissä oleva myötölujuus on noin 2000
MPa. Se saavutetaan ns maragingteräksillä, jotka ovat runsaasti seostettuja ja erkautuskarkaistavia teräksiä. Niitä käytetään sekä siviili- että sotilassovellutuksissa kaikkein
voimakkaimmin rasitetuissa osissa. Tyypillisiä kohteita aseissa ovat ohjusten rakettimoottoreiden kuoret, sulkukoneistot, palautinjouset ja joskus myös tuliputket. Maragingteräksestä voidaan valmistaa myös riittävän luja vaippa pitkään nuoliammukseen.
Hiukan maragingteräksiä pienempiin lujuuksiin, mutta hyvään lujuuden, sitkeyden
ja jännityskorroosionkestävyyden yhdistelmään on päästy CoNiCrMo-seosteisilla, sekundäärisesti karkenevilla teräksillä. Uusimpia tällaisia teräksiä ovat amerikkalaiset, 90luvulla markkinoille tulleet AerMet-laadut, joiden myötölujuus on 1700...1800 MPa.
Niistä valmistetut osat toimivat lujuutensa ja sitkeytensä ansiosta myös suojana ballistisia iskuja vastaan.
Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana markkinoille tulleet lujat ja ultralujat teräkset ovat perustuneet aiemmin kehitettyihin laatuihin ja niiden parantamiseen. Yleensä
lujien terästen valmistuksessa on ollut tavoitteena jatkuva epäpuhtauspitoisuuksien pienentäminen ja se on lisännyt sitkeyttä kaikissa lujuusluokissa. Lujimmat laadut ovat
olleet runsaasti seostettuja, erikoismenetelmin puhdistettuja ja kalliita. Korkea hinta
rajoittaa lujimpien terästen käytön vain valikoituihin kohteisiin. Esim perinteisiin ammuksiin ne ovat liian kalliita.
Runsaasti seostettujen lujien terästen vaihtoehdoiksi on pyritty kehittämään teräksiä,
joilla samat tai lähes samat ominaisuuden voitaisiin saavuttaa halvemmilla seosaineilla.
Lähelle AerMet- ja maragingterästen ominaisuuksia on päästy SiCuCrV-seostetulla teräksellä, jonka mikrorakenne koostuu martensiitista, karbideista ja jäännösausteniitista1.
Teräs on patentoitu ja se on kaupallisesti saatavissa Yhdysvalloissa. Teräksen hinnan on
ilmoitettu olevan perinteisten seostettujen nuorrutusterästen tasolla.
2000-luvun taitteessa on patentoitu Cambridgen yliopiston tutkijoiden kehittämä runsashiilinen (C~0,8 %) niukkaseosteinen (SiMnMoCr[CoAl]) bainiittis-austeniittinen
teräs, jolla on saavutettu noin 2000 MPa:n myötölujuus sitkeyden pysyessä vielä kohtuullisen hyvänä2. Teräksen seosaineet ovat halvat ja sen valmistusmenetelmä on kuvattu
yksinkertaiseksi. Lämpökäsittely kestää vuorokausia (bainitointi noin 200 ºC lämpötilassa). Teräksen päästönkestävyys on noin 500 °C, ja se ei ole hitsattava. Teräs vaikuttaa
lupaavalta, ja sen ensimmäiseksi käyttökohteeksi on ehdotettu panssarointeja2.
Vuoteen 2020 mennessä lujien terästen odotettavissa oleva kehitys jatkuu samansuuntaisena kuin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa: Nykyisiin laatuihin perustuvia teräksiä
parannetaan ja käytettävissä oleva lujuustaso voi hiukan kasvaa. Suuret muutokset ovat
epätodennäköisiä. Sotilassovellutuksissa vähittäinen siirtyminen aiempaa lujempiin te1

Razdolsky V F M, Dilmore M, Steel with high strength and toughness. Adv Mat & Proc vol 164 (2006)
no 6 s 33.
2
Bhadeshia H K D H, Large chunks of very strong steel. Mat Sci and Tech vol 21 (2005) no 11 s 1293.
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räslaatuihin parantaa periaatteessa lopputuotteiden suorituskykyä ts taisteluajoneuvojen
ja aseiden kestävyyttä, liikuteltavuutta tai tulivoimaa.

10.1.3

Alumiiniseokset

Alumiiniseosten käyttö konstruktiomateriaalina perustuu paljolti materiaalin keveyteen.
Al-seosten myötölujuus on pienehkö, mutta lujuus painoyksikköä kohti (spesiﬁnen lujuus) on yleensä parempi kuin teräksillä.
Perinteisissä Al-seoksissa käytetään Mg-, Si-, Cu- ja Zn-seostuksia erilaisilla yhdistelmillä. Koostumusten mukaan vaihtelevat seosten lujuus, sitkeysarvot, korroosionkestävyys
ja hitsattavuus. Lujimpia perinteisistä Al-seoksista ovat kuparia sisältävät AlCuMg- ja
AlZnMgCu-seokset (AA-luokituksen mukaiset 2000- ja 7000-sarjat). Niiden myötölujuudet ovat lämpökäsittelyn jälkeen 400...550 MPa. Pääsääntöisesti ne eivät ole hitsattavia ja konstruktiomateriaalina niitä käytetään erityisesti lentokoneenrakennuksessa.
Polttoaineenkulutuksen pienentämisen vuoksi alumiiniseosten käyttö on lisääntynyt
myös autoteollisuudessa.
Yleensä Al-seosten sitkeys ja jännityskorroosionkestävyys heikkenevät, kun lujuustaso
kasvaa. Se on rajoittanut lujimpien 7000-sarjan seosten käyttöä kaikkein “kovimmassa”
tilassaan. Pienillä koostumusmuutoksilla ja erityisesti Zn/Mg/Cu-suhteita säätämällä sitkeysarvoja on kuitenkin pystytty parantamaan ja levyissä on päästy yli 600 MPa:n myötölujuuteen sitkeyden pysyessä vielä kohtuullisen hyvänä (7056)3. Myös 2000-sarjan
seoksista on kehitetty entistä lujempia ja murtositkeydeltään parempia versioita (2324,
2524). Ilmailuteollisuudessa nämä muunnokset ovat lisänneet perinteisten seostyyppien
kilpailukykyä polymeerikomposiitteja ja kalliimpia Al-seoksia vastaan.
Perinteisten Al-seosten rinnalle on kehitetty alumiini-litium-seoksia 50-luvulta lähtien.
AlLi-seokset ovat erkautuskarkenevia, ja muutamia kaupallisia laatuja on ollut saatavissa
viidentoista vuoden ajan. Niiden myötölujuudet vaihtelevat välillä 350...520 MPa ja
muut ominaisuudet ovat lähellä 2000- ja 7000-sarjoja. Väsymiskestävyys on kuitenkin
perinteisiä seoksia parempi ja kimmomoduulin, lujuuden ja pienemmän tiheyden ansiosta AlLi-seoksilla voidaan saavuttaa vertailukohteesta riippuen 5…20 % painon säästö
ja jäykkyyden lisäys 2000/7000-sarjan seoksiin verrattuna4,5.
AlLi-seosten odotettiin aluksi korvaavan ilmailuteollisuudessa 2000- ja 7000-sarjojen
seoksia, ja sen jälkeen yleistyvän muuallakin. Toistaiseksi näin ei ole käynyt. Pääasiallinen este on ollut materiaalin hinta, joka on ollut 2...3-kertainen perinteisiin seoksiin
verrattuna. Ns kolmannen sukupolven AlLi-seoksia, joissa on myös muita perinteisiä Al:
n seosaineita, on tähän mennessä käytetty avaruusaluksissa, joissakin uusissa helikoptereissa ja taistelukoneissa sekä Airbus A380 -liikennekoneessa. 2195-tyyppistä AlLi-seosta
kokeillaan myös panssaroiduissa ajoneuvoissa perinteisten 5000- ja 7000-sarjojen sijas3

Warner T, Recently-developed aluminium solutions for aerospace applications. Mat Sci Forum Vols 519521 (2006) s 1271.
4
Aluminium aerospace alloys at Alcan. Adv Mat Proc vol 164 (2006) no 12 s 24.
5
Aerospace alloys advance at Alcoa. Adv Mat Proc vol 164 (2006) no 12 s 30.
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ta. Ballistinen suojauskyky huomioon ottaen se on arvioitu kokonaisuudessaan hiukan
perinteisiä seoksia paremmaksi. Tulevaisuudessa AlLi-seosten käyttö todennäköisesti lisääntyy lentokoneenrakennuksessa. Ominaisuuksissa odotetaan vielä olevan parantamisen varaa seostusta säätämällä3. Etuna on myös AlCuLi-seosten hitsattavuus, mikä mahdollistaa laajemman käytön.
Alumiinin skandiumseostuksella tiedetään olevan useita hyviä vaikutuksia: Sc muodostaa koherentteja erkaumia, jotka lisäävät seoksen lujuutta ja sitkeyttä. Lisäksi erkauma
parantaa hitsattavuutta ja korroosionkestävyyttä sekä nostaa rekristallisaatiolämpötilaa.
Sc-seostuksen määrä on yleensä alle 0,3 % ja sitä voidaan käyttää seostamattomaan alumiiniin tai Al-seoksiin (2000-, 6000-, 7000- ja AlLi-seoksiin). Lämpökäsittely on perinteisiin seoksiin verrattavaa tai helpompaa. Myötölujuusarvoiksi on raportoitu 7000-sarjan Sc-muunnoksella 600...700 MPa sitkeyden pysyessä vielä hyvänä tai kohtuullisena6.
Hyvien ominaisuuksien perusteella voidaan olettaa, että lähitulevaisuudessa useista perinteisistä Al-seoksista tullaan kehittämään Sc-seostettuja laatuja, jotka samalla myös
syrjäyttävät perinteisiä seoksia3.

10.1.4

Titaaniseokset

Suurin osa titaaniseoksista on perinteisesti käytetty lentokoneteollisuudessa. Materiaalin
etuna on hyvä spesiﬁnen lujuus (yleensä parempi kuin teräksillä ja Al-seoksilla) sekä
lujuuden säilyminen kohtuullisen korkeisiin lämpötiloihin (300...400oC). Titaanilla on
myös erittäin hyvä korroosionkestävyys. Selvästi eniten käytetty ja helpoimmin saatavissa oleva Ti-laatu on alumiinilla ja vanadiinilla seostettu Ti6Al4V, jonka myötölujuus on
noin 900 MPa. Lujemmilla Ti-seoksilla myötölujuus nousee noin 1100 MPa:iin.
Ti-seosten käyttöä lentokoneteollisuuden ulkopuolella on rajoittanut materiaalin korkea
hinta. Se on johtunut titaanin kalliista valmistusvaiheista, varsinkin puhtautta vaativissa
laaduissa. Titaanin ja muiden metallien hintoja ja hintojen muodostumista on vertailtu taulukossa 2 (tiedot vuodelta 2004). Halvempia titaanin valmistusmenetelmiä on
yritetty kehittää vuosikymmenien ajan, mutta teolliselle asteelle edennyttä ratkaisua ei
ole toistaiseksi löydetty. Uusien valmistusmenetelmien jatkokehittely on ollut erityisen
aktiivista 2000-luvulla. Vaihtoehtoisista valmistusmenetelmistä on raportoitu positiivissävyisesti julkisuudessa ja jonkin valmistusmenetelmän kehitystyö kaupalliselle asteelle
saakka on USA:ssa DARPA:n tavoitteena (Defence Advanced Research Project Agency).
Titaaniin käyttöä ja käyttökohteita on toisaalta pyritty aktiivisesti lisäämään 90-luvulta lähtien. Valmistajat ovat yrittäneet laskea materiaalin hintaa tuomalla markkinoille halvempia seoksia, joissa sallitaan hiukan enemmän epäpuhtauksia kuin
lentokoneenrakennuksen käyttämissä laaduissa. Lopputuotteiden hintoja on pyritty
laskemaan käyttämällä near-net-shape -menetelmiä (valut, pulverimetallurgia) ja huolellisella tuotteiden suunnittelulla, jolloin raaka-ainetta kuluu mahdollisimman vähän
hukkaan.
6

Milman Yu V et al, ‘Sc Effect’ of Improving Mechanical Properties in Aluminium Alloys. Mat Sci Forum
vols 331–337 (2000) s 1107.
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Käytännössä nykyinen titaanin pelkistysprosessi sekä jatkojalostusmenetelmät ovat optimoituja hyvin pitkälle. Todellinen Ti-seosten hinnan alennus on mahdollinen vain täysin uuden valmistusmenetelmän kautta. Hinnan puolittumista on pidetty edellytyksenä
Ti-seosten läpimurrolle terästen ja Al-seosten kilpailijaksi. Toistaiseksi sellaista menetelmää ei ole esitetty7.
Taulukko 2: Autoteollisuuden käyttämän titaanilevyn hinta ja hinnan muodostuminen
verrattuna teräs-, alumiini- ja magnesiumlevyihin (Froes F H et al, Titanium
in the Family Automobile: The Cost Challenge. JOM vol 56 (2004) 2 ss
40–43).
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Edullisten Ti-seosten laajimpia käyttäjiä olisivat (ilmailuteollisuuden lisäksi) auto- ja
puolustusvälineteollisuus. Käyttökohteita olisivat autoissa pakoputkistot, jouset ja
polttomoottoreiden osat. Puolustusvälineteollisuudessa tärkeimmät kohteet olisivat
panssaroinnit, taisteluajoneuvojen yksittäiset osat (jouset, luukut) ja tykkien kantavat
rakenteet ja osat (lavetti, joustolaite, suuhidastin, putken vaippa, krh:n vastin) sekä
myös käsiaseiden osat. Ominaisuuksiensa ansiosta Ti-seoksia voitaisiin käyttää kaikissa
aseissa ja taisteluajoneuvoissa laajastikin terästen tilalla ja ainakin periaatteessa ne mahdollistaisivat huomattavan painon säästön. Lehdistössä usein mainittu esimerkki titaanin laajasta käytöstä on BAE:n valmistama kenttätykki M777, jonka painoa on saatu
pudotettua 42 % vertailuaseeseen M198-nähden (kuva 1).

Kuva 1.

M777 -kenttätykissä on käytetty laajasti Ti6Al4V-seosta ja edullisia Tiseosten valmistustekniikoita. (Jane´s Armour and Artillery, 2005).

7

Jackson M, Dring K, A Review of advances in processing and metallurgy of titanium alloys. Mat Sci and Tech, vol 22
(2006) s 881.
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Uusia Ti-seoksia kehitellään ominaisuuksien parantamiseksi samaan tapaan kuin muitakin metalliseoksia. Suurinta osaa Ti-seoksista käytetään kuitenkin hyvin vähän ja titaanin tuottajat ovat jopa pyrkineet vähentämään lukuisten seosten määrää laskeakseen
silläkin tavalla titaanin yleistä hintatasoa7. Erittäin hyväksi havaittu uusi seosaine on
joka tapauksessa boori8. Se muodostaa mikrorakenteeseen hienojakoisia neulasmaisia
TiB-erkaumia, jotka lujittavat ja lisäävät kimmomoduulia sekä hienontavat raekokoa.
Jos boorilla ei havaita negatiivisia vaikutuksia titaanin ominaisuuksiin, voidaan olettaa,
että perinteisistä seoksista tulee markkinoille B-lisällä varustettuja versioita, joilla on
entisiä paremmat mekaaniset ominaisuudet.

10.1.5

Metallimatriisikomposiitit

Metallimatriisikomposiitit (MMC) ovat yhdistelmämateriaaleja, joissa metalliseen matriisiin on sijoitettu lujitteeksi partikkeleita tai kuituja (jatkuvia tai katkokuituja). Lujite
on yleensä keraamista materiaalia ja sen määrä komposiitissa voi periaatteessa vaihdella
erittäin laajasti.
Konstruktiomateriaaleiksi tarkoitetuissa MMC:issa lujitteella pyritään yleensä lisäämään alkuperäisen matriisimetallin kimmomoduulia ja lujuutta, erityisesti tiheyteen
suhteutettuja spesiﬁsiä arvoja. Usein on tavoitteena myös säilyttää niiden hyvät arvot
korkeampiin käyttölämpötiloihin kuin lujittamattomalla metallilla. Muita tavoiteltavia
ominaisuuksia voivat olla kovuus, kulumiskestävyys, lämmönjohtavuus ja mahdollisuus
lämpölaajenemiskertoimen säätelyyn. Lujittamisen haittana on yleensä murtovenymän
ja -sitkeyden pieneneminen. Myös lujuusarvojen hajonta on usein suurempaa kuin
lujittamattomalla metallilla, ja jatkuvilla kuiduilla lujitetuissa komposiiteissa lujuusarvot riippuvat voimakkaasti kuitujen suunnasta.
MMC:en tärkeimmät valmistusmenetelmät ovat pulverimetallurgia, erilaiset valamiseen
perustuvat menetelmät ja ns sulakerrostustekniikka. Tällä hetkellä konstruktiomateriaaliksi ajateltujen komposiittien potentiaalisimmat matriisimetallit ovat alumiini ja titaani, joissa on päästy myös kaupalliselle asteelle. Periaatteessa myös teräs-MMC:t olisivat
kiinnostavia, mutta niissä lujite laskee liikaa lujuutta.
Nykyään valmistetaan eniten partikkeleilla ja katkokuiduilla lujitettuja Al-matriisikomposiitteja. Niiden lujitteina käytetään piikarbidia tai alumiinioksidia (10...25 til-%) ja
matriiseina muokattavia AlMgSi-, AlCuMg- ja AlLi-seoksia sekä valettavia Al-seoksia.
Suosituimmat valmistusmenetelmät ovat valamiseen perustuvia menetelmiä, joilla ei
saavuteta parhaita ominaisuuksia, mutta tuotteen hinta on kohtuullinen.
Muokattavista seoksista valmistettuja MMC:ja voidaan valssata levyiksi ja pursottaa tangoiksi tai putkiksi. Lujitemäärästä riippuen (15...25 %) komposiittien kimmomoduuli
kasvaa 30...50 % lujittamattomiin Al-seoksiin verrattuna ja ylittää terästen ja Ti-seosten spesiﬁset arvot. Muokattujen Al-komposiittien myötölujuudet ovat noin 400...500
MPa ja valettujen 200...300 MPa. Murtovenymä on muokatuilla komposiiteilla muutamia prosentteja ja valetuilla prosentin tai jopa sen alle.
8

Tamirisakandala S et al, Titanium alloyed with boron. Adv Mat Proc vol 164 (2006) no 12 s 41.
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Voimakkaimmin MMC:n lujuutta ja kimmomoduulia voidaan lisätä jatkuvilla lujitekuiduilla. Tällaisen materiaalin (tuotteen) valmistus tapahtuu puristamalla metallifolioista ja lujitekuiduista muodostettu kokonaisuus yhteen diffuusiolla tai inﬁltroimalla
sula metalliseos muotoiltuun lujiterunkoon. Kuitujen asettelun takia jatkuvakuituisten
komposiittien valmistus on vaikeata ja tuotteet kalliita.
MMC:en tärkeimmäksi käyttäjäksi oletettiin aluksi (80-luvulla) puolustus/ilmailuteollisuutta. Nykyisin suuri osa komposiittien valmistuksesta ja sovellutuksista on suuntautunut autoteollisuuteen, jossa partikkeleilla tai katkokuiduilla lujitettuja Al-MMC:
ja pidetään käyttökelpoisina materiaaleina. Valamalla valmistetuilla komposiiteilla on
autoteollisuudessa korvattu perinteisiä valuosia kuten mäntiä, jarrulevyjä ja kokonaisia
moottorilohkoja. Pursotettua MMC-putkea on käytetty vetoakseleissa. Lisäksi on todettu useita yksittäisiä osia, joissa komposiiteista olisi teknistä etua (keveys, mittojen
pieneneminen, toiminnalliset edut). Käyttöä on kuitenkin hidastanut MMC-tuotteiden
lopullinen hinta. Vaikuttaa siltä, että kilpailukykyisiä komposiitteja on vaikea valmistaa
kohteisiin, joissa vaaditaan erityisesti hyvää lujuutta. Komposiitin lujuutta voidaan lisätä
pienentämällä partikkelikokoa ja kasvattamalla lujitteen osuutta materiaalissa. Pienikokoisia lujitepartikkeleita on kuitenkin vaikeata valmistaa ja ne ovat erittäin kalliita. Lujitteen määrän kasvattaminen vaikeuttaa toisaalta komposiitin valmistamista ja lisää sen
hintaa. Tällä hetkellä nämä seikat ovat merkittäviä esteitä komposiittien käytön yleistymiselle konstruktiomateriaalina, vaikka komposiittien ominaisuuksien odotetaankin
paranevan koko ajan.
Lentokoneenrakennuksessa Al-matriisikomposiitteja on tähän mennessä käytetty tai kokeiltu kaasuturbiinimoottorin ohjainsiivissä ja koteloinneissa, lentokoneen yksittäisissä
tukirakenteissa ja siivekkeissä sekä ohjusten ja lisälaitteiden kannattimissa. Al-komposiittien käyttöä kaasuturbiinimoottoreiden osissa on tutkittu vuosia ja niitä pidetään
(edelleen) potentiaalisina materiaaleina, joiden avulla moottoreiden painoa voidaan
pienentää tulevaisuudessa. Riittävän hyvälaatuisen Al-komposiitin (pulverista kompaktoitu) hinta on kuitenkin korkeampi kuin lujittamattoman titaanin hinta ja se rajoittaa komposiittien yleistymistä.
Puolustusvälineteollisuudessa Al-komposiittia on tähän mennessä käytetty tai suunniteltu käytettäväksi nuoliammusten saboteissa ja ohjusten rakenteellisissa osissa. Ohjusten
osissa komposiiteilla on arvioitu saavutettavan 20...35 % painon säästöjä ja ohuempien
ainepaksuuksien ansiosta ohjusten hyötykuormaa voidaan lisätä. Koska korkean lämpötilan lujuus ja jäykkyys ovat parempia kuin nykyisin käytetyillä Al-seoksilla, komposiittien on arvioitu parantavan myös ohjusten suorituskykyä (nopeus, tarkkuus). Taisteluajoneuvoissa paikallisesti lujitettua Al-valukomposiittia on suunniteltu käytettäväksi
telapyörästön osissa. Al-komposiittia on käytetty myös ballistisena suojana.
Jatkuvakuituisten komposiittien kaupallinen tuotanto on korkean hinnan takia vähäistä. Lentokoneiden kaasuturbiinimoottoreissa ahtimen siipiä + napaa on tulevaisuudessa
suunniteltu korvattavan Ti-matriisikomposiitista valmistetulla kokonaisuudella, joka on
lujitettu jatkuvilla piikarbidikuiduilla. Konstruktiomuutosten kautta se mahdollistaisi
suhteellisen yksinkertaisella lujitegeometrialla noin 70 %:n painon säästön nykyisiin
osiin verrattuna. Myös muita suihkumoottorin osia pidetään Ti-matriisikomposiittien
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potentiaalisina käyttökohteina, koska niiden avulla moottorin painoa pystyttäisiin
pudottamaan tehokkaasti. Todelliseen käyttöön niitä on odotettavissa 5–10 vuoden kuluessa.

10.1.6

Metallien väliset yhdisteet

Metallien väliset yhdisteet ovat kiderakenteeltaan järjestäytyneitä, kahden tai useamman metallin muodostamia yhdisteitä, joissa atomien väliset sidokset voivat olla metalli-, ioni- tai kovalenttisia sidoksia. Metallien väliset yhdisteet ovat rakenteellisesti ja
kemiallisesti hyvin stabiileja ja ominaisuuksiltaan metallien ja keraamien välimaastossa.
Yleensä ne ovat lujia, mikä ominaisuus säilyy hyvänä myös korkeisiin lämpötiloihin.
Joillakin yhdisteillä on lisäksi pieni tiheys. Haitallisena ominaisuutena on huono sitkeys,
varsinkin huoneenlämpötilassa.
Erilaisia metallien välisiä yhdisteitä on periaatteessa olemassa tuhansia, mutta tällä hetkellä eniten tutkitut ja potentiaalisimmilta vaikuttavat seokset ovat muutamat Ti+Al:n
ja Ni+Al:n väliset yhdisteet. Pääkomponenttiensa lisäksi niissä on yleensä pieniä määriä
muita seosaineita tai dispersiopartikkeleita, joiden tarkoituksena on sitkistää rakennetta. Samasta syystä materiaali voi sisältää myös useamman kuin yhden metallin välisen
yhdisteen faaseja. Materiaalien valmistus- ja prosessointimenetelmiä ovat valaminen,
kuumaisostaattinen puristus ja kuumamuokkaus esim pursottamalla. Menetelmiä voidaan käyttää yksin tai yhdistelminä. Yksinkertaisimmillaan materiaaleista voi valmistaa
kappaleita tarkkuusvaluna. Lujittaminen keraamisilla dispersioilla tai lyhyillä kuiduilla
on mahdollista ns XD-menetelmällä, jossa lujitteet muodostuvat lähtöaineistaan materiaalin valmistusvaiheessa.
Metallien välisten yhdisteiden käyttölämpötila ulottuu nykyisin tunnetuilla yhdisteillä
noin 800 C:een. Niiden on ajateltu korvaavan kaasuturbiineissa käytettäviä Ti-, Nija Fe-pohjaisia korkean lämpötilan materiaaleja (ei kuitenkaan parhaita superseoksia).
Kaasuturbiinimoottoreiden lisäksi metallien välisiä yhdisteitä on suunniteltu käytettäväksi polttomoottoreiden kuumana käyvissä osissa (pakoventtiilit, turboahtimet) ja esim
ohjusten siivekkeissä. Kaikissa kohteissa tavoitteena on painon pudotus nykyisiin korkean lämpötilan materiaaleihin verrattuna (10...50 %) ja moottoreissa myös tehon lisäys
sekä polttoaineen kulutuksen pienentäminen.
90-luvun lopulla ns gamma-tyyppistä titaanialuminidista, TiAl, valmistettiin useita
kaasuturbiini- ja polttomoottoreiden osia koekäyttöjä varten. Kaasuturbiinimoottoreiden osalta titaanialuminidin käyttö ei kuitenkaan näytä lähitulevaisuudessa todennäköiseltä, vaikka vuosisadan vaihteen koekäytöistä raportoitiin erittäin lupaavia tuloksia.
Mahdollinen käyttökohde voisi olla UCAV-lennokkien voimalaitteet. Polttomoottoreissa TiAl:a on käytetty jo 2000-luvun alusta lähtien pieniä määriä kaupallisesti (turboahtimet). Se käyttö tulee todennäköisesti laajenemaan. Varsinkin, jos bensiinimoottoreiden
suoraruiskutus ja sen seurauksena myös turboahtimet yleistyvät.
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10.1.7

Amorﬁset metallit

Kaikki perinteiset metalliset materiaalit ovat mikrorakenteeltaan kiteisiä. 1960-luvun
alussa havaittiin, että nopealla jäähdytyksellä AuSi-seos pystyttiin jähmettämään sulasta
tilasta myös amorﬁsena kuten lasi tai polymeeri. Muodonmuutos tällaisessa epäjärjestyksessä olevien atomien muodostamassa metalliseoksessa on vaikeata ja se näkyy materiaalin korkeana lujuutena. Riittävän jäähtymisnopeuden saavuttamiseksi ensimmäisissä
amorﬁsessa tilassa valmistetuissa metalleissa ainepaksuus oli kuitenkin vain mikrometrien luokkaa.
Tähän mennessä amorﬁseen tilaan on saatu Au:n lisäksi Pd-, La-, Mg-, Zr-, Fe-, Cuja Ni-pohjaisia metalliseoksia. Ainepaksuudet ovat kasvaneet senttimetreihin ja niistä
käytetään nimityksiä ”structural amorphous metals (SAM)” tai ”bulk metallic glass
(BMG)”. Nykyään on kaupallisesti saatavissa Vitreloy-nimistä Zr-pohjaista amorﬁsta
seosta, josta voidaan valmistaa tuotteita valamalla sitä muotteihin. Materiaalin tiheys on
6,1 kg/dm3, myötölujuus 1900 MPa ja murtositkeys teräksien tasoa. Koska plastinen
muodonmuutos amorﬁsessa rakenteessa on vaikeata, muodonmuutos keskittyy myötölujuuden ylityttyä voimakkaasti paikallisiin liukunauhoihin ja materiaalin sitkeys plastisena venymänä on heikko. Sen lisäksi, että sitkeys rajoittaa Vitreloyn käyttöä konstruktiomateriaalina, sen hinta on monikymmenkertainen teräksiin verrattuna.
Amorﬁsten metallien sitkeyttä on pyritty parantamaan valmistamalla metalli osittain
kiteisenä komposiittina. Se on mahdollista sopivalla koostumuksella. Tutkimuksissa tällaisilla materiaaleilla on saavutettu 5…14 % plastisia venymiä.
Yhdysvalloissa DARPA on rahoittanut konstruktiokäyttöön soveltuvien amorﬁsten metallien kehitystyötä. Volframia sisältävästä amorﬁsesta komposiitista pyritään kehittämään ympäristöystävällistä nuoliammusta korvaamaan DU-ammuksia. Amorﬁsen metallin taipumusta liukunauhojen muodostukseen käytettäisiin hyväksi ammuksen kärjen
teroittumisessa9.

10.1.8

Nanorakenteiset materiaalit

Nanomittakaavaisten rakenteiden tutkimus laajentui selvästi kaikilla aloilla, kun mikroskooppiset tutkimusmenetelmät kehittyivät 80- ja 90-luvuilla. Yleisesti on tiedetty,
että materiaaleilla on mahdollista saavuttaa poikkeuksellisia ominaisuuksia, jos niiden
rakenteisiin pystytään vaikuttamaan atomi-, molekyyli- tai nanomittakaavatasolla. Metalliseosten muokkauksessa ja lämpökäsittelyissä tätä on käytetty pitkään hyväksi, mutta
menetelmät, joilla on vaikutettu, ovat olleet melko karkeita. Nanoteknologian lopullisena tavoitteena on tuntea materiaalin nanometrimittakaavan rakenteiden ja materiaalien
ominaisuuksien väliset riippuvuudet ja suunnitella sekä valmistaa materiaali niiden tietojen pohjalta täsmälleen halutunlaiseksi.
Nanokiteiset materiaalit. Suuri osa perinteisistä materiaaleista (esim metalliseokset ja
tekniset keraamit) muodostuvat kiteistä, joiden keskimääräinen läpimitta on vähintään
9

Telford M, The case for bulk metallic glass. Mat today, March 2004, s 36.
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muutamia mikrometrejä. 80-luvulla havaittiin, että materiaaleja voidaan valmistaa myös
nanokiteisinä pulvereina, joissa raekoko on vain muutamia tai korkeintaan satoja nanometrejä. Tällaiset pulverit voidaan kompaktoida sintraamalla, sulakerrostuksella tai
niistä voidaan valmistaa pinnoite termisellä ruiskutuksella. Alun perin mikrokiteistä
bulkkimateriaalia voidaan myös muuttaa nanokiteiseksi voimakkaalla plastisella muokkauksella.
Konstruktiomateriaalien kannalta tärkeimmät ominaisuudet, joita nanokiteisyydellä
voidaan parantaa metallisissa materiaaleissa, ovat lujuus, sitkeys ja valmistettavuus superplastisella muovauksella. Keraameilla nanokiteisyyden oletetaan sitkistävän materiaalia.
Nanokiteisille materiaaleille on poikkeuksellisen lujina konstruktiomateriaaleina ajateltavissa useita sotilassovellutuksia: Nanokiteisistä volframiseoksista voitaisiin valmistaa
DU-ammusten veroisia nuoliammuksia ja nanokiteisistä komposiiteista elektromagneettisen tykin johteita. Nanokiteisellä pinnoitteella on ajateltu lisättävän perinteisen
tykinputken kulumiskestävyyttä. Sitkeistä keraameista olisi hyötyä kaasuturbiinikäytöissä.
Nanokiteiset materiaalit ovat kuitenkin vielä kehitysvaiheessa. Kompaktien kappaleiden tuottaminen on vaikeaa eikä kaupallista valmistusmenetelmää ole toistaiseksi nähtävissä. Myös materiaalien ominaisuuksissa on edelleen tutkittavaa: Vaikuttaa siltä, että
nanokiteisillä metalleilla ei esiinny vetorasituksessa riittävää muokkauslujittumiskykyä,
minkä seurauksena murtovenymä jää käytännössä liian pieneksi. Ilmiö rajoittaa selvästi
nanokiteisten metallien käyttökelpoisuutta. Lisäksi ongelmana on rakenteiden epästabiilisuus korkeissa lämpötiloissa. Nykyisten arvioiden mukaan nanokiteisiä materiaaleja
on kehitettävä vielä ainakin 10–30 vuoden ajan.
Tällä hetkellä nanokiteisiä materiaaleja käytetään lähinnä metallisina tai epäorgaanisina
partikkeleina. Niitä lisätään täyteainemaisesti polymeereihin tai pinnoitteisiin, joihin
ne tuovat jonkin mekaanisen, optisen, sähkömagneettisen tai pinta-ominaisuuden. Polymeerikomposiittien lujuutta lisäävinä partikkeleina ne ovat parempia kuin perinteiset
mikronien kokoluokan lujitteet, koska ne eivät heikennä komposiittien sitkeyttä yhtä
paljon. Myös termisesti ruiskutettavia pinnoitteita käytetään kaupallisesti lisäämään kulumisen tai korroosion kestävyyttä. Uusia nanopartikkeleiden käyttökohteita tullaan todennäköisesti keksimään optisten ja sähkömagneettisten ominaisuuksien pohjalta, kun
niiden tutkimus lisääntyy ja partikkeleiden saatavuus paranee. Merkittävä sotilassovellutus on myös energeettiset materiaalit, joiden tehoa voidaan lisätä nanomittakaavan
metallipartikkeleilla.
Hiilinanoputket ovat heksagonaalisesti järjestäytyneistä hiiliatomeista muodostuneita
levymäisiä makromolekyylejä, jotka ovat taipuneet rullalle ja yhtyneet saumattomaksi
ontoksi putkeksi. Putken päät ovat sulkeutuneet puolikkailla fulleriineilla. Hiilinanoputkia voidaan valmistaa joko yksiseinämäisinä tai moniseinämäisinä. Yksiseinämäisen
hiilinanoputken halkaisija on yhden nanometrin luokkaa ja pituus muutamia mikrometrejä. Moniseinämäisen hiilinanoputken halkaisija on tyypillisesti noin 10 nm, pituus
noin 10 μm, ja niissä on useita hiilinanoputkia sisäkkäin (~8–15 kpl). Hiilinanoputkia
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voidaan pinnoittaa tai niiden sisään voidaan yhdistää molekyylejä muista alkuaineista,
jolloin ominaisuudet muuttuvat.
Hiilinanoputkille on raportoitu useita poikkeuksellisen hyviä ominaisuuksia: Kimmomoduuliksi on mitattu yli 1 TPa:n arvoja ja vetolujuudeksi 150 GPa. Hiilinanoputkien
on todettu olevan joko erittäin hyviä sähkönjohteita tai puolijohteita riippuen siitä, miten atomien heksagonaalinen rakenne on järjestäytynyt putken pituussuuntaan nähden.
Myös lämmönjohtavuus on hyvä ja nanohiiliputkien on todettu toimivan sensorielementtinä joillekin kemiallisille aineille.
Mekaanisten arvojensa vuoksi hiilinanoputkista on ennustettu tulevaisuuden lujitemateriaalia komposiitteihin. Moniseinämäisiä putkia jo käytetäänkin siihen tarkoitukseen
jonkin verran. Lähitulevaisuuden merkittäviä sähköteknisiä sovellutuksia ovat nykyistä
paremmat litiumioniakut, suuren kapasitanssin omaavat kondensaattorit, nykyistä paremmat kenttäemissioon perustuvat litteät näytöt ja tietokoneiden muistit. Tulevaisuuden sotilassovellutuksia olisivat monet komposiitti- ja suojarakenteet, kestävät tekstiilit,
luotisuojaliivit ja kemiallisille aineille herkät sensorit. Usein mainitut siviilipuolen tulevaisuuden käyttökohteet ovat vedyn varastointi polttokennoja varten ja nanoelektroniikan komponentit, joilla molemmilla olisi tietysti myös huomattavaa militäärikäyttöä.
Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että nanohiiliputket eivät ole paras ratkaisu vedyn varastoimiseen. Toisaalta elektroniikan sovellutuksissa nanohiiliputkien ongelmana
on niiden rakenteen hallinta valmistuksessa, mikä suoraan vaikuttaa sähköisiin ominaisuuksiin. Myös nanoputkien manipulointi yleensä on hankalaa niiden pienen koon
vuoksi.
Vaikka hiilinanoputkien mullistavista ominaisuuksista ja futuristisista sovellutuksista
kirjoitetaan paljon, suurin osa niistä on vielä visioiden asteella. Useimpia sovellutuksia
on kehitettävä vuosia ennen niiden mahdollista kaupallistamista. Oleellinen este hiilinanoputkien nopeassa hyödyntämisessä on niiden valmistettavuus ja hinta. Parhaat
ominaisuudet saavutetaan yleensä virheettömillä nanoputkilla joiden valmistaminen on
vaikeata ja kallista.
Hiilinanoputkien hyviä ominaisuuksia on pääosin tutkittu polymeerikomposiitteja ajatellen. Mitatut mekaaniset ominaisuudet ovat olleet vaihtelevia. Virheettömillä nanoputkilla saavutetaan periaatteessa parhaat komposiitin lujuusarvot, mutta virheettömät
nanoputket eivät yleensä kiinnity hyvin matriisiin. Putkien kemiallisella käsittelyllä
voidaan parantaa adheesiota, mutta se saattaa myös heikentää putkien lujuutta10. Toisaalta on osoittautunut, että hiilinanoputkien suuntautuminen rakenteessa vaikuttaa
merkittävästi komposiitin ominaisuuksiin. Tämän suuntautumisen hallitseminen yksinkertaisella tavalla on toistaiseksi ratkaisematta11.
Hiilinanoputkien mekaanisista ominaisuuksista on esitetty myös kriittisiä huomioita:
Niiden lujuuden on todettu riippuvan koosta kuten materiaaleilla yleensäkin. Taulukossa 3 on esitetty hiilinanoputkesta valmistettujen kuitukimppujen mitattuja lujuusarvoja.
10

THarris P J F. Carbon nanotube composites. Int Mat Rev vol 49 (2004) s 31.
Terrones M, Carbon nanotubes: synthesis and properties, electronic devices and other emerging applications. Int Mat
Rev vol 49 (2004) s 325.
11
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Vaikka yksittäiselle putkelle mitattu lujuus on 150 GPa, se on makroskooppisella kuitukimpulla jo lähellä ultralujien terästen lujuustasoa.
Tällä hetkellä moniseinämäisillä hiilinanoputkilla on polymeerikomposiiteissa saavutettavissa jonkin verran parempia ominaisuuksia kuin perinteisellä hiilikuidulla. Parhaimmillaan komposiitin lujuuden arvioidaan kasvavan kuitenkin vähintään kaksinkertaiseksi hiilikuitulujitettuun verrattuna. Spesiﬁsiin arvoihin odotettavaa parannusta
on havainnollistettu taulukossa 4. Jos yksiseinämäisiä nanohiiliputkia pystytään joskus
tuottamaan suuria määriä ja kohtuullisen edullisesti, ensimmäisinä käyttäjinä tulevat
olemaan avaruus- ja ilmailuteollisuus. Ennusteet sen toteutumisesta vaihtelevat muutamista vuosista kymmeniin vuosiin.
Taulukko 3: Hiilinanoputkien lujuuksia kuitukimpun pituuden funktiona. Mitattuja arvoja.
(Bhadeshia H K D H, Large chunks of very strong steel. Mat Sci and Tech
vol 21 (2005) no 11 s 1293.
Terrones M, Carbon nanotubes: synthesis and properties, electronic devices and other emerging applications. Int Mat Rev vol 49 (2004) s 325).
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Taulukko 4: Hiilinanoputkien ja nanoputkikomposiittien teoreettisia spesiﬁsiä arvoja.
Vertailumateriaaleina luja Al-seos, hiilikuitulujitteet ja hiilikuitukomposiitit
(Harris C E et al, A Survey of Emerging Materials for Revolutionary Aerospace Vehicle Structures and Propulsion. NASA/TM-2002–211664, 2002).
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Polymeerit

Polymeerimateriaalit (muovit, kumit ja niiden komposiitit) ovat kehittyneet viime
vuosisadalla yhdeksi merkittävistä materiaaliryhmistä metallien ja keraamien rinnalle.
Polymeerimateriaalit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, massamateriaalit, tekniset
polymeerit ja erikoispolymeerit. Polymeerimateriaalit tarjoavat hyvin suuren ja laajan
materiaaliryhmän, jossa materiaalien ominaisuudet voivat vaihdella hyvin laajalla alueella.
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Polymeerimateriaaleista valmistettujen tuotteiden ominaisuudet riippuvat käytetyn
materiaalin lisäksi tuotteen suunnittelusta ja prosessoinnista. Tästä johtuen on erittäin
tärkeää, että tuotteiden suunnitteluun ja prosessoinnin optimointiin käytetään riittävän
paljon työtä. Erityisesti on huomattava, että suunnittelussa tehtyjä virheitä ei välttämättä enää myöhemmässä vaiheessa voida korjata.
Polymeerimateriaalien käyttö ei ole yksinkertaista, sillä ominaisuuksien hajonta samankin materiaalin puitteissa voi olla merkittävää. Erittäin suuria ongelmia voi käytössä
aiheutua virumisesta ja jännitysrelaksaatiosta yhdistettynä erilaisiin ympäristötekijöihin.
Käytettäessä polymeerimateriaaleja on aina muistettava, että kyse on orgaanisista materiaaleista, joiden rakenne ja ominaisuudet voivat muuttua monien ulkoisten tekijöiden
(lämpötila, kuormitus, säteily, kemiallinen ympäristö) vaikutuksesta ajan funktiona.
Polymeerimateriaalien kehityksessä ei ole nähtävissä yhtä suuntaa, vaan näiden materiaalien kehityksessä on tällä hetkellä nähtävissä lukuisia eri kehityssuuntia ja tavoitteita:
– uusien polymeerien kehittäminen (sähköä johtavat polymeerit, biohajoavat polymeerit)
– tunnettujen polymeerien parempi hallinta (metalloseenipolyoleﬁinit, multimodaaliset muovit)
– muoviseokset
– kompoundit (erityisesti nanokomposiitit)
– älykkäät materiaalit (muistimateriaalit)
– korkean lämpötilan muovit
– itselujittuvat muovit
– funktionaaliset kopolymeerit
Korkean lämpötilan muovit. Korkean lämpötilan muoveilla tarkoitetaan materiaaleja,
joiden jatkuva tai lyhytaikainen lämpötila on alueella 150…300 °C. Tällaisia muoveja
ovat muun muassa PES, PSU, PEEK, PEK, PEI, PAI. Näillä muoveilla on yleensä myös
erittäin hyvät mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet. Nämä materiaalit ovat yleensä
sulatyöstettäviä (ruiskuvalu ja ekstruusio), mutta prosessointi on normaalia vaikeampaa.
Hyvin usein näitä materiaaleja käytetään lujitettuina (hiilikuitu, lasikuitu) tai seostettuina (mineraalit, lasi).
Näiden materiaalien vetolujuuksissa päästään puhtailla materiaaleilla lähelle 200 MPa
ja moduuleissa alueelle 2…5 GPa. Lujitettuina ja seostettuina arvot voivat olla huomattavasti korkeampia. Erityisen hyviin ominaisuuksiin päästään pitkä- ja jatkuvakuitulujitetuilla rakenteilla.
Sähköä johtavat muovit. Sähköä johtavat muovit voidaan jakaa kahteen perusryhmään.
Materiaalit, joiden sähkönjohtavuus perustuu muoviin seostettuun sähköä johtavaan
komponenttiin. Sähköä johtavana komponenttina käytetään yleensä hiiltä, hiilikuituja
tai metalleja (kuidut, jauheet). Riittävän suurilla seosainepitoisuuksilla voidaan päästä
hyvin johtaviin materiaaleihin, mutta samalla materiaalien työstettävyys ja ominaisuudet voivat olennaisesti muuttua. Toisena ryhmänä ovat sähköä johtaviin polymeereihin
perustuvat materiaalit. Näiden materiaalien sähkönjohtavuudet ovat rajallisia ja niillä
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päästään lähinnä puolijohtaviin materiaaleihin. Materiaaleilla on yhä edelleen prosessointi ja stabiilisuusongelmia.
Nestekidepolymeerit. Nestekidemuoveilla tarkoitetaan muoveja, joilla esiintyy sulatilassa nestekiteisyyttä. Nestekiteisyyttä esiintyy hyvin monilla eri polymeerimateriaaleilla,
mutta kaupallisesti merkittäviä materiaaleja ei ole kovinkaan monia. Ensimmäisinä nestekidepolymeerit tulivat markkinoille lyotrooppisina aramidikuituina (Kevlar, DuPont).
Termotrooppisista nestekidepolymeereista tunnetuin on Vectra, jota on saatavissa puhtaana ja monilla tavoin lujitettuina ja seostettuina. Vetolujuuksissa päästään lajikkeesta riippuen alueelle 100..200 MPa ja moduuleissa alueelle 10…32 GPa. Saatavissa on
myös sähköä johtavaa lajiketta. Nestekidepolymeereista voidaan valmistaa hyvin ohutseinämäisiä kappaleita, joiden mittatarkkuus on erittäin hyvä.
Biohajoavat muovit. Biohajoavat muovit ovat muoveja, joiden perusrakenteena on luonnossa hajoava polymeeri. Tällä hetkellä näitä polymeereja on saatavissa suhteellisen
paljon, mutta näillä materiaaleilla on myös merkittäviä käyttörajoituksia. Biohajoavat
polymeerit eivät pysty kilpailemaan teknisiltä käyttöominaisuuksiltaan perinteisten stabiilien polymeerien kanssa. Biohajoavien polymeerien biohajoavuusominaisuudet eivät
ole täydellisesti hallittavissa. Tästä johtuen biohajoavien polymeerien käyttö on rajoittunut vain joihinkin käyttökohteisiin.
Älykkäät polymeerit. Älykkäillä materiaaleilla tarkoitetaan materiaaleja, jotka reagoivat
ulkoisiin ärsykkeisiin etukäteen ennustettavalla tavalla. Polymeerimateriaalien älykkyys
voi ilmetä monilla eri tavoilla: väriä vaihtavat polymeerit, muotonsa muistavat polymeerit ja riittävän hyvin kontrolloidut ominaisuusriippuvuudet.
Polymeeriseokset. Polymeeriseosten kehittäminen alkoi samanaikaisesti termoplastisten
muovien kehittämisen kanssa ja käytännössä polymeeriseosten kehittäminen on jatkuvasti kiihtymässä, Kyse on yleensä eri muovien mekaanisista seoksista ja seostuksen avulla räätälöidään muoveja uusiin sovelluksiin. Polymeeriseosten ominaisuudet riippuvat
käytetyistä muoveista ja lisäksi erittäin voimakkaasti seoksen morfologiasta. Polymeeriseosten kehittämisen tavoitteena on eliminoida eri polymeerien huonoja käyttöominaisuuksia ja säilyttää tai parantaa niiden hyviä käyttöominaisuuksia. Tyypillinen seostamisen tavoite on iskulujuuden nostaminen.
Kopolymeerit. Kopolymeerit poikkeavat polymeeriseoksista siinä, että niissä kahta tai
useampaa polymeeriä yhdistetään toisiinsa polymerointiprosessissa. Perinteisesti kopolymeerejä on käytetty esim. muovien iskusitkeyden lisäämiseen. Tällä hetkellä on nähtävissä suuntaus, että muovien lisäaineistusta korvataan kopolymeroinnilla. Etuna tällä on
se, että päästään eroon pienimolekyylisistä ja helposti diffuntoituvista lisäaineista ja ne
voidaan korvata stabiileilla rakenteilla.
Termoplastiset elastomeerit. Termoplastisilla elastomeereillä tarkoitetaan materiaaleja, jotka muistuttavat ominaisuuksiltaan perinteisiä elastomeerejä, mutta ovat samalla
prosessoitavissa normaalien kestomuovien tavoin. Termoplastiset elastomeerit perustuvat yleensä joko elastomeerien ja termoplastien kopolymeereihin tai seoksiin. Ominai-
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suudet riippuvat materiaalin morfologiasta ja ominaisuuksia voidaan vaihdella hyvin
laajalla alueella.
Nanokomposiitit. Nanokomposiiteilla ymmärretään materiaaleja, joissa on komponentteja, joiden dimensiot ovat alle 100 nm suuruusluokkaa. Nanokomposiitteja voivat olla
esim. hienojakoisilla seosaineilla toteutetut kompoundit.
Itselujitetut rakenteet. Itselujitetuilla polymeereilla tarkoitetaan polymeereja, joiden
ominaisuuksia on modiﬁoitu polymeerin molekyylirakenteen järjestäytyneisyyden avulla. Tuloksena saadaan yleensä anisotrooppisia rakenteita, joiden ominaisuudet riippuvat
olennaisesti suunnasta. Tyypillisiä itselujittumista hyödyntäviä rakenteita ovat muovikuidut, joissa on hyödynnetty kuitujen suuntaan orientoitua molekyylirakennetta. Polymeerikuiduille on saatu erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet, joita käytetään hyväksi
mm ballistisessa suojauksessa ja henkilökohtaisissa suojavälineissä.
Multimodaaliset materiaalit. Polymeerien polymerointiprosessien kehittyessä on uusilla
tekniikoilla mahdollista valmistaa aiempaa huomattavasti kapeamman moolimassajakauman omaavia materiaaleja ja samalla myös materiaalien rakennevirheiden määrä on
olennaisesti alentunut. Tämä on mahdollistanut valmistaa muoveja, joissa yhdistämällä
erilaisen moolimassajakauman materiaaleja on pystytty räätälöimään eri prosessointitekniikoihin soveltuvia materiaaleja halutuilla ominaisuuksilla.
Valmistustekniikat. Hyvin suuri merkitys muovitekniikan kehityksessä on ollut
valmistustekniikoiden kehittymisellä. Myöskään valmistustekniikoiden alueella ei ole
havaittavissa yhtenäistä trendiä, vaan kehitystä on tapahtunut monilla eri alueilla. Seuraavassa on lueteltu joitakin valmistustekniikan alueen keskeisiä suuntia:
– integroidut valmistustekniikat
– ruiskuvalun erikoistekniikat
– monikomponenttitekniikat
– prosessisimuloinnit
– laitteiden instrumentointi
– kehittyneet laaduntuottomenetelmät
Parhaisiin tuloksiin päästään yleensä hyvin suurilla sarjoilla, koska tällöin valmistustekniikan vaatimat tuotekohtaiset laite- ja työkalukustannukset jäävät kohtuulliselle tasolle.
Piensarjatuotantoa varten pyritään kehittämään omia erikoistekniikoitaan.

10.1.10 Polymeerikomposiitit
Polymeeri- eli muovikomposiitit ovat yhdistelmämateriaaleja, joilla voidaan korvata tietyissä tapauksissa metallisia materiaaleja, ja näin ollen valmistaa entistä kevyempiä rakenteita polymeerikomposiittien edullisesta lujuus/painosuhteesta johtuen (vrt kuvat 3
ja 6). Polymeerikomposiitit ovat usein myös korroosion- ja väsymiskestävyydeltään metalleja parempia. Polymeerikomposiittien käyttö on kuluneiden vuosikymmenten aikana kasvanut jatkuvasti, ja uusia polymeerikomposiittimateriaaleja sekä valmistusmenetelmiä on siirtynyt tutkimusasteelta käytännön sovelluksiin. Kuitenkin edelleen suurin
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käytetty polymeerikomposiittiryhmä konstruktiivisissa sovelluksissa on hiilikuiduilla
lujitettu epoksi, etenkin lentokone- ja avaruusrakenteissa.
Lujitteina käytetään erilaisia kuituja, riippuen siitä mitä matriisipolymeeriä on käytetty,
ja siitä mitä ominaisuuksia kuidulla halutaan saavuttaa. Myös käytettävä valmistusteknologia asettaa omat rajoituksensa kuidun valintaan. Lasikuitu on yleinen lujite, kun
lujuusvaatimukset eivät ole erityisen korkeat ja raaka-ainekustannukset eivät saa nousta liian korkeaksi. Kun lujuusvaatimukset nousevat, tulevat aramidi- ja hiilikuidut kysymykseen, joita on saatavilla eri lujuisia ja jäykkyisiä (esm. HS = high strength, IM
= intermediate modulus). Etenkin IM-hiilikuituteipit ovat erityisasemassa avaruus- ja
ilmailusovelluksissa, sillä niillä on standardihiilikuituihin verrattuna ylivoimaiset vetoja puristuslujuusarvot. Em. kuituja voidaan myös kombinoida keskenään, jolloin saadaan ns. hybridilujitettuja polymeerikomposiitteja, joissa on pyritty parantamaan tietyn
lujitteen heikkoja ominaisuuksia. Hiilikuituja voidaan myös päällystää boorilla, jolloin
saadaan kaksinkertaistettua hiilikuidun lujuus ja jäykkyys. Booripäällysteiset kuidut
ovat hinnaltaan kuitenkin niin kalliita, että niiden käyttö on rajoitettu lähinnä korkean
käyttölämpötilan sovelluksiin avaruusteollisuudessa.
Myös polymeeristä valmistetut kuidut ovat nykyään merkityksellisiä. Erittäin lujia
polymeerikuituja saadaan valmistettua orientoimalla polymeerimolekyylit kuidun suuntaisiksi, jolloin lujuusarvot moninkertaistuvat. Esimerkiksi polyeteenistä (UHMWPE)
saadaan valmistettua erittäin kevyitä kuituja sulakehruun kautta, jolloin orientoidulla polymeerilla on erinomainen lujuus/painosuhde. PE-kuitujen tarttuvuus erilaisiin
matriisipolymeereihin on kuitenkin usein heikko. PE-kuituja vielä lujempaa polymeerilujitetta on PBO (poly(p-fenyleeni-2,6-benzobisoxazoli), kauppanimeltään Zylon£, jolla on moninkertaiset lujuusarvot verrattuna esim. aramidikuituun. Hinnaltaan
sekä PE että PBO kuidut ovat edelleen korkeita ja sen vuoksi ovatkin lähinnä käytettyjä
erikoissovelluksissa.
Kuituja voidaan käyttää lujitteina hyvin erilaisissa muodoissa. Katkokuituja käytetään
jonkun verran esim. lasikuitusovelluksissa, mutta huomattavasti suurempi lujittava vaikutus saavutetaan, kun käytetään ns. jatkuvia lujitekuituja. Tällöin pitkät lujitekuidut
voidaan suunnata rakenteessa niin, että niiden lujittava vaikutus on mitoitettu juuri
suurimpien rasitusten suuntaisiksi. Yksinkertainen esimerkki tällaisesta suuntautuneesta
rakenteesta on kudottu matto, jossa kuidut risteilevät määrättyihin suuntiin toistensa
lomassa. Tällaisista matoista voidaan sitten laminoida erilaisia laminaattirakenteita tai
niitä voidaan käyttää osana kerros- eli sandwich-rakennetta. Sandwich-rakenne muodostuuu siis erilaisista kerroksista, jotka usein lujittavat kukin rakennetta eri suuntiin.
Esimerkiksi hiilikuitulujitetut epoksipintalevyt saattavat sisältää jo itsessään eri kerroksia, joissa kuidut ovat eri suuntiin suuntautuneita. Pintakerrosten välillä on usein kevyt
mutta jäykkä täytekerros, esimerkiksi aramidista valmistettu hunajakenno tai polymeerivaahto.
Nykyään käytössä on myös enenevässä määrin ns. 3D-kudoksia, jolloin kuidut kudotaan
tekstiiliteknologisin menetelmin ”preformiksi” eli esikappaleeksi. Tällainen esikappale
muistuttaa muodoiltaan jo valmistaa tuotetta, joka voidaan sitten valmistaa injektoimal-
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la hartsi esim. RTM-menetelmän avulla. Näin saadaan valmistettua monimutkaisiakin
geometrioita korkealla kuitupitoisuudella.
Muovikomposiittien valmistusprosessin hallinta on ensiarvoisen tärkeää hyvälaatuisen
loppurakenteen aikaan saamiseksi. Koska kuidun lujittava vaikutus perustuu siihen,
että kuitu on tiukassa sidoksessa (esim. kemiallisessa) polymeerimatriisin kanssa, kaikki
prosessoinnin aikana syntyneet epäjatkuvuuskohdat heikentävät komposiitin lujuutta
sekä voivat toimia alkusäröinä rakenteen vakavallekin vaurioitumiselle. Perinteisesti käytetyin menetelmä geometrisesti monimutkaisten komposiittirakenteiden valmistuksessa on ollut laminointi, mutta uudet injektiotekniikat (esim. RM, SCRIMP, VARTM)
ovat korvanneet vanhoja menetelmiä mm. korkean saavutettavan kuitupitoisuuden sekä
erinomaisen pinnanlaadun vuoksi.
Koska polymeerikomposiitin valmistuksessa mahdollisesti syntyvät virheet on huomattava ennen rakenteen käyttöönottoa, tarkastetaan rakenteet NDT-menetelmien avulla
(NDT =non-destructive testing). NDT-tekniikoita on olemassa useita, mutta niistä monet ovat hitaita ja niiden suorittaminen ja tulosten tulkinta vaatii korkeaa ammattitaitoa.
Uudempia tekniikoita on tutkittu ja myös otettu jo myös käyttöön, mm. lämpökuvaus
(termograﬁa), ultraäänitarkastus sekä epälineaarisen akustiikan hyödyntäminen tarjoavat parannusta vanhoihin menetelmiin verrattuna. Näiden yleistyminen lienee todennäköistä tulevan vuosikymmenen aikana.
Lentokone- ja avaruusteollisuus lienee pisimpään polymeerikomposiitteja jo käyttänyt
teollisuuden haara. Vaikka perinteisesti polymeerikomposiitteja on käytetty lähinnä
rakenneosien (esim. siipikomponenttien) rakennusaineena, löytyy nykyään myös sovelluksia moottori- ja kompressoritekniikan alueilta. Vaikka sekä siviili- että sotilaskoneteollisuudessa on panostettu paljon uusien materiaalien tutkimukseen, on niiden
hyväksyminen hidasta ja kallista. Näin ollen epoksihartsit, hiili- ja aramidikuidut ovat
edelleen käytetyimpiä materiaaleja.
Tulevaisuudessa erityinen merkitys tulee olemaan termoplastisilla polymeerikomposiiteilla, esim. PEEK (polyeetterieetteriketoni), PPS (polyfenyleenisulﬁdi), PBT
(polybuteenitereftalaatti), PA (polyamidi) ovat esimerkkejä käytetyistä termoplastimatriiseista. Erityisesti PEEK ja PPS ovat kiinnostavia lujuutta vaativiin kohteisiin. Jo
nykyään mm. Airbusin uusimmissa matkustajakoneissa on käytetty hiilikuitulujitettua
PEEKiä tukirakenteissa sekä lasikuitulujitettua PPSia siipirakenteissa. PPSllä on näistä
hieman heikommat ominaisuudet, mutta on edullisemmalla hinnallaan hyvä kompromissi moneen kohteeseen. Termoplastisten materiaalien pääasialliset edut ovat keveys
sulatyöstettävyys ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, esimerkiksi PEEK on huomattavasti vähemmän herkkä säröytymiselle kuin epoksi ja on samalla lujempaa.
Merenkulkukalustossa polymeerikomposiittisia sandwich-rakenteita käytetään mm.
kansirakenteissa ilmatyynyaluksissa, miinanraivaaja-aluksissa ja ohjusveneissä. Myös
komposiittisia purjeita ja sukellusvenekomponentteja on valmistettu Suomessa FYComposites Oy:ssa. Sotilasaluksissa on saavutettu komposiittien avulla etua ballistisissa
ominaisuuksissa, sillä esim. aramidikuidulla on erinomaiset ominaisuudet luotisuojamateriaalina. Siviilipuolella on onnistuneesti valmistettu vakuumipussitustekniikan
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avulla suuria hunajakennorakenteita, jolloin autoklaavin käytöltä vältytään. Suurissa
syvyyksissä toimivien alusten tai muiden rakenteiden rakennemateriaalien valintaa rajoittavat valtavat painekuormat, joita rakenteiden on kestettävä. Tämä edellyttää erilaisten vaahtojen käyttöä sandwich-levyjen täytteenä. Mm. polymeerivaahtoja käyttämällä
voidaan valmistaa kerroslevyrakenteita, joiden virumisominaisuuksia on parannettu.
Tutkakupujen iskukestävyyttä on tutkittu Alankomaiden merivoimien tilaamassa työssä
(Solico BV), joissa on käytetty ns. perinteisiä komposiittimateriaaleja, mutta on keskitytty modiﬁoimaan rakenteen geometriaa optimaaliseksi. Tämä pätee siis kaikille
komposiittimateriaaleille, eli onnistunut rakenne saavutetaan vain osaavalla suunnittelulla, jossa komposiitin ominaisuudet pystytään huomiomaan ja hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.
Ajoneuvotekniikassa hyödynnetään samoja etuja kuin muillakin teollisuuden aloilla.
Keveyden, lujuuden ja korroosionkestävyyden lisäksi voidaan saavuttaa etuja integroimalla aikaisemmissa rakenteissa olleita komponentteja suuremmiksi osiksi. Mm. modulaarisia rakenteita on tutkittu BRITE/EURAM-projektissa, TECABS. Ballistisilla
ominaisuuksilla on erityisesti sotilasajoneuvoissa suuri merkitys, ja tässäkin voidaan
hyödyntää mm. aramidikomposiittien ominaisuuksia. Ajoneuvoteollisuudessa polymeerikomposiittien käyttö tullee tulevina vuosikymmeninä lisääntymään etenkin termoplastisten matriisipolymeerien myötä sekä kehittyneempien valmistustekniikoiden
(esim. robotisoitu inserttirakenteiden valmistus) kautta. Tällä hetkellä komposiittirakenteita on käytetty mm. miehistönkuljetusvaunuissa ja monia erilaisia komposiittisovelluksia on myös otettu siviiliajoneuvoteollisuudessa käyttöön.
Nanokomposiitit ovat tällä hetkellä eräs tutkituimpia komposiittitekniikan aloja, ja
etenkin hiili-nanoputkien käyttö täyteaineena on hyvin kiinnostavaa, mutta käyttö on
toistaiseksi lähinnä tutkimusasteella. Koska jo pienillä täyttöasteilla hiili-nanoputkilla
lujitetut komposiitit omaavat ylivoimaiset lujuus- ja sähköiset ominaisuudet, ovat paineet niiden yleistämiseksi kovat. Mm. NASA:lla on ollut käynnissä oma tutkimusohjelmansa näihin materiaaleihin liittyen (Graphite Nanoreinforcements for Aerospace
Nanocomposites NAG1-01004).
Moniin komposiitteihin voidaan ”integroida” vielä lisäominaisuuksia räätälöimällä eri
materiaalikerroksia tai käyttämällä sopivia lisäaineita, esim. palonestoaineita. Halogeenipitoisten palonsuoja-aineiden käyttöä tullaan EU:ssa rajoittamaan, ja uusia orgaanisia sekä epäorgaanisia palonsuoja-aineita on tutkittu ja tuotu jo markkinoillekin. Myös
polymeerihartseja modiﬁoimalla sekä epäorgaanisia polymeerejä (esim. Nomex-kennot)
käyttämällä on pyritty parantamaan mm. epoksikomposiittien palo-ominaisuuksia.
Myös esim. lämmöneristystä ja akustisia ominaisuuksia voidaan säädellä sopivilla materiaalivalinnoilla. Uuden kehitysvaiheen komposiitteihin on tuonut älykkäät materiaalit, joita voidaan myös hyödyntää polymeerikomposiittiteknologiassa.

10.1.11 Älykkäät materiaalit
Niin sanotut älykkäät materiaalit ovat nousseet viime vuosina kuumaksi tutkimusaiheeksi. Voidaankin olettaa että vuoteen 2020 mennessä kaupallisia läpimurtoja tapahtuu
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useilla rintamilla. Materiaalin älykkyydellä tarkoitetaan sen kykyä reagoida ulkoiseen
ärsykkeeseen halutulla, ennalta määritetyllä tavalla, esimerkiksi muotoaan muuttamalla.
Ulkoinen ärsyke voi olla peräisin joko suoraan ympäröivistä olosuhteista tai se voi olla
välillisesti ohjausjärjestelmän kautta toteutettu. Ärsyke voi olla materiaaliin kohdistuvan
valon, sähkövirran, paineen, pH:n tms. muutos ja siitä voi seurata materiaalin muodon,
resistanssin, modulin, vaimennuskyvyn, värin tai muun ominaisuuden muuttuminen.
Älykkäistä materiaaleista käytetään yleisesti myös seuraavia nimityksiä: funktionaaliset,
aktiiviset tai adaptiiviset materiaalit (engl. functional, active, adaptive, smart or intelligent
materials).
Älykkäiden materiaalien kehityksessä on selkeästi nähtävissä kaksi erillistä suuntausta:
toinen keskittyy älykkäiden materiaalien ja modernien säätö- ja ohjausteknologioiden
yhdistämiseen, toisessa puolestaan pyritään kokonaan eroon ko. monimutkaisista ulkoisista säätöjärjestelmistä materiaalien sisäistä ”älykkyyttä” kasvattamalla. Kummassakin
kehityssuunnassa on nähtävistä kolme pääasiallista sovellusaluetta: äänen- ja värähtelynhallinta, jäykkyyden- ja muodonhallinta sekä rakenteen kestoiän pidentäminen, itsekorjautuvuus ja monitorointi.
Äänen- ja värähtelynhallinta. Älykkäiden materiaalien soveltaminen erilaisiin äänen- ja
värähtelynhallintaratkaisuihin on yksi merkittävimmistä aktiivisten materiaalien kehitysalueista. Tavanomaisilla pietsosähköisillä ja magnetostriktiivisillä toimilaitteilla toteutettuja värähtelynvaimennusratkaisuja on esitelty tutkimuspiireissä jo useiden vuosien
ajan ja kaupallisiakin tuotteita alkaa tulla markkinoille. Materiaalitekniikan kehitys on
kuitenkin johtamassa yhä enenevässä määrin kiinteäksi osaksi rakennetta integroituihin
vaimentaviin toimilaitteisiin. Seuraavan vuosikymmenen aikana onkin odotettavissa,
että toimilaitteen ja rakenteen raja hämärtyy eli rakennemateriaalit itsessään pitävät sisällään kaikki tarvittavat sensorit ja toimilaiteet.
Jäykkyyden- ja muodonhallinta. Aktiivisella jäykkyyden säädöllä voidaan korvata
vaimenninkomponentteja sekä toteuttaa erittäin muototarkkoja rakenteita. Aktiivisesti
muotoaan muuttaville pinnoille löytyy uusia sovelluskohteita esim. erilaisissa virtausgeometrioissa.
Rakenteen kestoiän pidentäminen, itsekorjautuvuus ja monitorointi. Älykkäiden materiaalien hyödyntämistä rakenteiden kestoiän pidentämisessä tutkitaan useissa tutkimuslaitoksissa. Tyypilliset sovellukset ovat eri tekniikoin toteutettuja monitorointi. Intensiivisen tutkimuksen alla ovat myös rakenteet, joissa materiaali korjaa itse itseään, esim.
rakenteeseen syntyvien säröjen kiinniliimautuminen ja etenemisen estäminen.
Saman älykkään materiaalin eri ominaisuuksia voidaan hyödyntää esim. lentokoneissa
tai lääketieteen sovellutuksissa. Seuraavassa keskitytään tarkemmin materiaaleihin, joilla
on nähtävissä selkeitä konstruktiivisia sovelluskohteita. Pelkästään antureina toimivien
materiaalien käsittely on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle.
Magnetostriktiiviset materiaalit. Suuren magnetostriktiivisyyden omaavien seosten koostumusta suojaavien patenttien vanhetessa lähi vuosina markkinoille on odotettavissa uusia
toimittaja. Tämä tulee johtamaan hintojen alenemiseen, mikä mahdollistaa materiaalien
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laajemman käytön. Aktiivisissa toimilaitteissa tullaan hyödyntämään entistä enemmän
yhdistelmämateriaaleja, mikä edesauttaa toimilaitteiden suorituskyvyn kasvattamista.
Toinen kehityssuunta johtaa kohti rakenteita, joissa magnetostriktiivisyys on integroitu
osaksi rakennemateriaalia. Tällaisia materiaaleja voidaan hyödyntää laajojenkin pintojen
värähtelyn- ja äänenhallinnassa niin aktiivisissa kuin passiivisissa sovelluksissa.
Pietsosähköiset materiaalit. Pietsokeraamit ovat vanhimpia aktiivisten materiaalien ryhmä. Tästä huolimatta kehitystä tapahtuu edelleen. Valmistusmenetelmien kehittyminen
on parantanut materiaalien ominaisuuksia sekä mahdollistanut kokonaan uudentyyppisten sovellusten toteuttamisen. Pietsojen soveltamisessa suurin kehitys tulee tapahtumaan erilaisissa yhdistelmämateriaaleissa, kuten kuitulujitettujen komposiittirakenteiden värähtelynvaimennussovellutuksissa. Tutkimus on tällä hetkellä erittäin intensiivistä
sekä aktiivisissa että passiivisissa äänen- ja värähtelynhallintasovellutuksissa, joten kaupallisia tuotteita on odotettavissa markkinoille runsaasti seuraavien vuosikymmenten
aikana.
Elektro- ja magnetoreologiset materiaalit. Tehokas ja säätöteknisesti helpompi tapa
värähtelyn vaimennukseen on muuttaa materiaaliominaisuuksia, kuten kimmomodulia tai viskoelastisuutta. Tunnetuimpia esimerkkejä näistä lienevät elektro- ja magnetoreologiset nesteet, joista valmistettuja toimilaiteita on jo jonkin aikaa ollut kaupallisesti
saatavilla. Nesteissä esiintyvää haitallista partikkelien sedimentoitumista on yritetty välttää kehittämällä samaan ilmiöön perustuvia elektro- ja magnetoreologisia elastomeerejä
sekä vaahtorakenteita. Samalla avautuu myös uusia käyttökohteita ko. materiaaleille,
kuten esim. komposiittirakenteiden sisään laminoitavat vaimennin materiaalit. On odotettavissa, että elektro- ja magnetoreologisten materiaalien käyttö yleistyy kaupallisissa
vaimenninkomponenteissa merkittävästi jo muutaman vuoden kuluessa. Kaupallisen
mittakaavan sovelluksiin, joissa MR/ER materiaali on osa rakennetta, on sen sijaan vielä
matkaa.
Elektroaktiiviset polymeerit. Uusien älykkäiden materiaalien puolella ehkä suurimmat
odotukset kohdistuvat polymeerimateriaaleihin. Elektroaktiivisia polymeerejä pidetään
erittäin lupaavina tulevaisuuden aktuaattorimateriaaleina mm. keinolihassovelluksiin.
Selkeää kehityssuuntaa ei ole nähtävissä, vaan asioita viedään eteenpäin monella rintamalla. Ensimmäisiä kaupallisia, lähinnä demonstraatioluonteisia, sovelluksia on esitelty viimevuosina. Tutkimusaktiviteetin lisääntyminen johtaa uusien innovaatioiden
syntyyn ja on odotettavissa, että elektroaktiivisten polymeerien kaupallisten sovellusten
määrä kasvaa rajusti vuoteen 2020 mennessä.
Muistimetallit on yksi vanhimmista funktionaalisten materiaalien ryhmistä. Niiden
käyttö on kuitenkin alkanut kasvaa vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erityisen
voimakasta kasvu on ollut 2000-luvun alussa. Kasvun taustalla on materiaalitoimittajien
määrän lisääntyminen ja siitä johtunut hinnan lasku. Muistimetalleja hyödyntävien toimilaitteiden ja komposiittirakenteiden yleistyminen seuraavien vuosikymmenien aikana
riippuu pitkälti materiaalien pitkäaikaiskestävyyden kehityksestä. Lupaavia komposiittirakenteita on esitelty niin lentokonerakenteissa kuin ballistisissa suojarakenteissa.
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Muistipolymeerit on verrattain uusi materiaaliryhmä, joskin muutamia kaupallisia toimittajia on jo olemassa. Muistipolymeereillä on toteutettu muodon- ja värähtelynhallintasovellutuksia. Muistipolymeerien käyttöä on tutkittu menestyksekkäästi myös
kosteuden hallinnassa. Materiaalitoimittajien määrän lisääntyminen ja uutuusarvon väheneminen johtavat tulevina vuosina todennäköisesti hintojen laskuun. Tämä mahdollistaa laajamittaisemman käytön ja tuo mukanaan uusia sovellutuskohteita. Muistipolymeerien ominaisuuksia tullaan hyödyntämään suurissakin komposiittirakenteissa. Ehkä
lähimpänä suuren mittakaavan tuotteita on muistipolymeerien käyttö kuitulujitetuissa
komposiittirakenteissa värähtelynvaimennustarkoituksessa.

10.2

Ballistiset suojamateriaalit

Ballistisen suojauksen merkitys kansainvälisissä operaatioissa tulee kasvamaan. Suojauksen luonne on muuttunut epäsymmetristen uhkien osuuden kasvaessa, esimerkiksi tienvarsipommeilta suojautuminen vaatii toisenlaisen lähestymistavan kuin suojautuminen
perinteisiltä käsiaseilta. Maaliballistiikkaan kuuluvien suojaratkaisuiden ja materiaalien
kehitys kulkee rinnan asetekniikan kehittymisen kanssa. Ballistinen suojaustekniikka
tulee muuttumaan tulevaisuudessa täysin, jos perinteisten aseiden ammusten ja luotien nopeus nousee ruutikaasuilla saavutettavaa rajanopeutta n. 1800 m/s suuremmaksi.
Tällöin nykyiset suojamateriaalit eivät enää toimi. Raskasta panssarointia vastaan tarkoitettujen elektromagneettisten aseiden kehitys riippuu sähkötekniikan kehittymisestä
ja erityisesti kondensaattoritekniikan saamisesta kenttäkelpoiseksi. Tähän käytetään superkondensaattoreita. Elektromagneettisilla aseilla on USA:ssa laboratoriossa jo v. 2000
saavutettu DU- nuoliammuksille nopeuksia luokkaa 3000 m/s.

Kuva 2.

Keraamipanssarin toiminta

Suojamateriaalin suojausominaisuus perustuu sen kykyyn absorboida iskuenergia tai
hajottaa projektiilia. Energiaa absorboivat materiaalit pyrkivät kuluttamaan ammuksen
energian muokkaantumalla itse sekä levittämällä energian laajemmalle alueelle. Kovat
suojamateriaalit pyrkivät muuttamaan ammuksen suuntaa ja hajottamaan itse ammusta.
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Eri materiaalien suojauskykyjä voidaan verrata massatehokkuusluvun Em avulla; normaalin panssariteräksen Em= 1 (RHA, kovuus HB n. 350). Kuvassa 2 on havainnollistettu
kovan keraamipanssarin toimintaa.
Teräs. Ballistisena suojamateriaalina teräs on edelleen käytetyin ja tulee olemaan myös
tarkastelujakson ajan. Uusien teräslaatujen kehittely jatkuu edelleen. Teräksen suosio
ballistisena suojaratkaisuna perustuu sen moniosumakestävyyteen sekä kustannustehokkuuteen erityisesti suurien pinta-alojen suojauksessa.
Yleisimmät panssariteräkset kansainvälisesti voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka
ovat: RHA, HHA ja DHA. Lyhenteet tulevat sanoista RHA = Rolled Homogenous
Armor, HHA = High Hardness Armor ja DHA = Dual Hardness Armor. Taulukossa 5
on esitetty näiden kolmen teräksen arvoja kohtisuoraan ammutun 7.62 x 51 AP-luodin
pysäyttämiseksi.
Taulukko 5. Läpäisyarvot eri panssariteräksille, kun uhkana on NATO 7.62x51 AP P80 luoti. Terästehtaat ilmoittavat omille laaduilleen ko. arvot. Esimerkiksi
Rautaruukin panssariteräslevyllä Raex Ramor 500 (HH-levy) suositeltu suojavahvuus on 16 mm tätä uhkaa vastaan. On muistettava, että suojavahvuudet kovametallisia AP-luoteja vastaan ovat vielä suuremmat. Suojavahvuusarvo normin EN 1522 mukaan on eri asia kuin läpäisyn kesto.
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Vastaavat nimitykset Suomessa kyseisille teräksille ovat: kova panssariteräs, esimerkiksi
Ramor 400 (RHA), erikoiskovaksi karkaistu panssariteräs tai kulutusteräs, esimerkiksi
Ramor 500 (HHA) sekä kaksikerrospanssarilevy (DHA).
Tällä hetkellä kehittyneitä panssariteräksiä käytetään monikerrosrakenteisena sopivin
ilmavälein. Tällaiseen rakenteeseen voi suojauksen parantamiseksi yhdistellä lisäksi keraameja.
Lämpökäsittelyiden ja pintakäsittelyiden avulla saadaan samaan panssariteräkseen yhdistettyä kaksi ballistiselle suojamateriaalille tärkeää ominaisuutta; kovuus ja sitkeys. Pintakarkaistu teräs toimii suojauksen yhteydessä kahdella tavalla: kovan pinnan hajottaessa
luotia ja sitkeän taustapuolen ottaessa vastaan muun kuormituksen. Sama ominaisuus
saadaan aikaiseksi valssaamalla kaksi eri teräslaatua yhteen, kova ja sitkeä. Markkinoilla
on saatavissa kaksikerrospanssarilevyä (DHA). Monimutkaisen ja kalliimman valmistusprosessin vuoksi teräs ei ole laajemmassa käytössä.
Kaikkina aikoina on panssaroinnissa käytetty rei’itettyjä levyjä painon säästämiseksi.
Reikälevy toimii panssaroinnissa pyrkimällä muuttamaan luodin suuntaa ja kaatamaan
sen.
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Terästä kehitetään kaiken aikaa, esimerkiksi nanoteknologian avulla. Autoteollisuus on
kehittänyt käyttöönsä kolari-iskussa lujittuvat teräkset korin suojarakenteessa. Lujittumisilmiö ei ole ainakaan toistaiseksi riittävän nopea ballistista iskua ajatellen.
Alumiini. Alumiinikonstruktioiden määrä esimerkiksi sotilasajoneuvoissa ei ole noussut
odotetulle tasolle, mihin on monia syitä. Alumiini on liian pehmeä ballistiseksi suojamateriaaliksi eikä uusia riittävän lujia alumiinilaatuja ole tullut markkinoille. Hallitsevin
seos on edelleen AA 5083, jota voidaan nimittää myös panssarialumiiniksi. Massatehokkuus on hitsattavilla laaduilla luokkaa 0.9. Alumiini soveltuu kuitenkin hyvin kerrosrakenteisiin panssarikeraamien taustamateriaaliksi, jolloin päästään Em- arvoissa 2.2:
een. Myös muilla alumiinilaaduilla on ballistisia ominaisuuksia kuten esimerkiksi 7039,
mutta ongelmia tulee muun muassa hitsauksen kanssa.
Nanoteknologian kehittymisen myötä alumiinin mekaanisiin ominaisuuksiin voidaan
saada huomattavia parannuksia. Lujittamalla perinteistä AA5083:a nanomittakaavan
kokoisilla rakeilla on saatu seoksen lujuus kaksinkertaistettua, niin että sitkeys ja taottavuus säilyvät. Toistaiseksi seoksen valmistaminen on mahdollista vasta laboratorio-olosuhteissa ja menetelmä on kallis.
Titaani. Titaani on 30% kevyempää kuin teräs ja kestää hyvin korroosiota. Alumiinin
tavoin myös titaanin käyttöön ballistisena suojamateriaalina on kohdistunut suuria odotuksia ja toiveita. Titaaniseokset eivät kuitenkaan ole edelleenkään riittävän kovia ja lujia
ja lisäksi sen käyttöä rajoittaa hinta, saatavuus, liittämisvaikeudet sekä lujien seosten huono moniosumakestävyys. Titaani on noin 10–20 kertaa kalliimpaa teräkseen verrattuna.
Lujilla titaaniseoksilla on taipumus sirpaloitua iskusta, jolloin yhdistelmämateriaalina
sovellettaessa edellytetään taustalevyn käyttöä. Titaanipanssariratkaisuja löytyy lähinnä
ajoneuvojen suojauksessa. Esimerkiksi meidän CV90:ssä on tietyt kohdat suojattu titaanilevyjä käyttäen. Jatkossakin käytön yleistymistä voidaan odottaa vain rajoitetuissa
kohteissa, mikäli hintakehitys paranee. Täysin titaanirunkoisia ajoneuvoja ei ole edes
suunnitteilla. Nykyisten käyttökelpoisten laatujen massatehokkuus on luokkaa 1.5 eikä
siinä ole odotettavissa suuria muutoksia.
Polymeerikomposiittimateriaalit. Polymeerimatriisisten komposiittirakenteiden suosio
ballististen suojamateriaalien kehittelyssä perustuu niiden monifunktionaalisuuteen sekä
hyvään massatehokkuuslukuun. Kerrosrakenteiseen materiaaliin on mahdollista lisätä
haluttaessa esimerkiksi magneettisia ominaisuuksia tai sähköä johtavia/eristäviä kerroksia. Mekaanisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa modiﬁoimalla matriisin ja kuitujen
välistä fysikaalista ja kemiallista vuorovaikutusta sekä räätälöidä suojan paksuutta eri
kohdissa. Massatehokkuutta saadaan kasvatettua käyttämällä kevyitä materiaaleja kovan
teräslevyn taustamateriaalina. Esimerkiksi erikoiskovateräs – polyeteeni – yhdistelmällä
Em= 2. Polymeerikuitujen osuus lujitekuitujen materiaalina tulee edelleen kasvamaan.
Uusimmat M5-kuidut voivat teoriassa yltää 9500 MPa:n vetolujuuksiin. Yhdistettäessä
teräslevy puolestaan kovan keraamipinnan taustalevyksi saadaan esimerkiksi Al2O3 – teräs - komposiitilla Em= 1.6.
Suomen puolustusvoimien käytössä olevat kypärät ja suojaliivit ovat komposiittirakenteisia. Ne antavat ensisijaisesti sirpalesuojan. Suojaustaso mitataan NATO -standardin
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STANAG 2920 mukaan 1.1 g painavalla sirpaleella. V-50 arvo on se ballistinen raja-arvo,
jossa sirpaleen pysäytystodennäköisyys on 50 %. Esimerkiksi 1.1 kg painavan K-99 kypärän V-50 arvo on yli 580 m/s. Vaikka kypärä onkin ensisijaisesti tarkoitettu sirpaleita
vastaan, pysäyttää se myös 9mm FMJ luodin nopeudella 420 m/s. Luotisuojaliivin M91
V-50 arvo 600 m/s ja lisälevyn kanssa se pysäyttää 7.62 x 51 AP-luodin.
Keraamit. Keraamien pääsovellus on esimerkiksi komposiittirakenteen pintamateriaalina luodinkestävissä henkilösuojaimissa sekä yleensä suojarakenteissa kovia panssariammuksia vastaan. Keraamien suurin heikkous on edelleen huono sitkeys laajasta kehittämistyöstä huolimatta. Ballistisissa suojaratkaisuissa käytetyin keraamimateriaali on
alumiinioksidi. Esimerkki keraamisovellutuksista on kotimainen panssariaitaelementti,
jossa keraami on yhdistetty koviin teräksiin. Läpinäkyvä panssarointi on yksi keraamien
käytön suurimpia haasteita.

Kuva 3.

Keraamipanssarin rakenne

Tutkimusten alla oleva yksikiteinen alumiinioksidi, saﬁiri on samalla suojaustasolla perinteistä panssarilasia 40 % kevyempää ja ohuempaa, mutta sen valmistaminen on kallista.
Nanomateriaalit. Nanoteknologia on menetelmä, jonka avulla on mahdollista kehittää
monista materiaaleista parempia. Nanoteknologiaa kohtaan on jo pidemmän aikaa kohdistunut suuria odotuksia. Vaikka nanohiiliputkien poikkeuksellisen hyvät mekaaniset
ominaisuudet voivat joskus muuttaa materiaalitekniikkaa ratkaisevasti, on kuitenkin
syytä muistaa että nanoteknologia on edelleen tutkimusasteella. Matka käytännön sovellutuksiin on pitkä, sillä nanohiiliputkien valmistus on onnistunut toistaiseksi vain laboratorio-olosuhteissa pieninä määrinä. Joitakin kokeiluasteen sovelluksia on kuitenkin
jo olemassa ballistista suojamateriaaleista.
Komposiittirakenteessa olevista nanohiiliputkista on valmistettu kevyitä ja ohuita henkilösuojia, jotka suojaavat myös taistelijan käsiä ja jalkoja. Fulleriinin kaltaisesta nanomateriaalista tehdyn suojapanssarin lujuus on viisinkertainen teräkseen verrattuna ja
iskunkesto kaksinkertainen boori- ja piikarbidiin verrattuna. Rajoja suojamateriaalin iskunkestokyvylle asettaa muun muassa ihmisen kehon kestokyky. Tulevaisuudessa nanoSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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teknologian elektronisten sovelluksen avulla voidaan tutkijoiden mukaan tuottaa muun
muassa ihmisen liikkeistä sähköenergiaa pieniin, taistelijan mukana kuljetettaviin laitteisiin. Myös bionanoteknologian mahdollisuuksia militaristisessa käytössä tutkitaan.

10.3

Johtopäätökset

Materiaaliteknologian ennustetaan kehittyvän voimakkaasti 2000-luvulla. Konstruktiomateriaalien kannalta merkittävää kehitystä odotetaan tapahtuvan materiaalien mallintamisessa, materiaalien multifunktionaalisten ominaisuuksien lisääntymisessä ja komposiittimateriaalien kehityksessä yleensä. Nämä kehitystrendit ulottuvat pitemmälle
kuin vuoteen 2020.
Mallintamisessa tapahtuvan kehityksen odotetaan vievän eteenpäin sekä materiaalien
rakenteellista suunnittelua että materiaalien kestoiän arviointia käyttökohteissa. Sen
odotetaan näkyvän entistä parempina materiaaliominaisuuksina, varmempina ja edullisempina lopputuotteina sekä jossakin vaiheessa myös kokonaan uusina materiaaleina.
Tulevaisuudessa konstruktiomateriaaleja pyritään kehittämään ominaisuuksiltaan ns
multifunktionaalisiksi. Sillä tarkoitetaan funktionaalisten ominaisuuksien sisällyttämistä konstruktiomateriaaleihin niiden perinteisten rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi.
Funktionaalinen ominaisuus voi olla esim toiminta aurinkokennona, sähkövoiman varastointikyky, lämmönsiirto tai värin muutos. Funktionaaliset ominaisuudet järjestettäisiin materiaaleihin upottamalla niihin sensoreita, aktuaattoreita, johtavia (tai eristäviä)
elementtejä tai käyttämällä niissä uusia älykkäitä polymeerejä. Multifunktionaalisiin
materiaaleihin kuuluvat myös ns älykkäät materiaalit, joilla on rakenteellisten ominaisuuksiensa lisäksi kykyä monitoroida rakennetta, muuttaa muotoaan makroskooppisesti
tai, futuristisimpien ennusteiden mukaan, korjata itseään.
Älykkäiden materiaalien todennäköisimmät käyttökohteet ovat helikoptereissa ja
lentokoneissa. Niissä älykkäitä materiaaleja voidaan käyttää värähtelyjen vaimentamiseen, kestoiän pidentämiseen (monitoroinnin avulla) sekä mahdollisesti aerodynaamisen muodon muuttamiseen tarpeen mukaan. Sotilassovellutuksista varsinkin miehittämättömiä lennokkeja ja taistelukoneita pidetään älykkäiden materiaalien potentiaalisina
käyttökohteina. Lennokeissa pystyttäisiin muotojen hallinnalla parantamaan aerodynamiikkaa ja siten pidentämään lentoaikaa ja toimintaetäisyyttä. Samaan tarkoitukseen
älykkäitä materiaaleja voidaan käyttää myös ohjuksissa ja perinteisissä ampumatarvikkeissa.
Kaikissa perinteisissä materiaaliryhmissä (metallit, polymeerit, keraamit, komposiitit)
on odotettavissa vähittäistä ominaisuuksien paranemista seuraavan 15–20 vuoden aikana. Realistinen ennuste vuoteen 2020 mennessä on noin 20 %. Todennäköisimpiä
parannukset ovat komposiittimateriaaleilla, joilla materiaalien ominaisuuksiin on mahdollista vaikuttaa enemmän kuin perinteisillä monoliittisilla materiaaleilla. Myös funktionaalisten ominaisuuksien lisääminen (multifunktionaaliset ja älykkäät materiaalit) on
helpoimmin toteutettavissa komposiitteihin.
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Ennusteet paljon huomiota saaneiden nanorakenteisten materiaalien kehityksestä ovat
vaihtelevia. Hiilinanoputket tulevat ilmeisesti vaikuttamaan monien alojen kehitykseen
tulevaisuudessa, mutta ajankohtaa on vaikea ennustaa. Hiilinanoputket olisivat erittäin
hyviä lujitteita polymeerikomposiiteissa, jos niiden lujuustaso saadaan toteutumaan ennusteiden mukaisena. Toistaiseksi ominaisuudet ovat vasta kohtuullisella tasolla, varsinkin jos hinta otetaan huomioon. Komposiitteihin voitaisiin periaatteessa lisätä myös
multifunktionaalisia ominaisuuksia hiilinanoputkien sähköisten, magneettisten ja optisten ominaisuuksien avulla. Hiilinanoputkilla lujitettujen komposiittien ensimmäisiksi
ja tärkeimmiksi käyttäjiksi on ennustettu ilmailu- ja avaruusteollisuutta. Muut teollisuudenalat pyrkisivät tulemaan perässä. Ilmailuteollisuuden ennusteiden mukaan hiilinanolujitteita voidaan kuitenkin odottaa käyttöön vasta vuoden 2020 jälkeen.
Komposiitteihin lisättävien nanorakenteisten partikkeleiden (muiden kuin hiilinanoputkien) käyttö todennäköisesti lisääntyy jatkuvasti ja niille keksitään uusia sovellutuksia. Nanopartikkeleilla tullaan parantamaan komposiittien mekaanisia, optisia,
sähköisiä ja magneettisia ominaisuuksia. Potentiaalisena sotilassovellutuksena pidetään
häiveominaisuuksien liittämistä polymeerikomposiitteihin. Nanorakenteisten metallien
ja keraamien käyttö kompakteina materiaaleina ei näytä todennäköiseltä vuoteen 2020
mennessä. Termisesti ruiskutettavissa pinnoitteissa niitä kuitenkin tullaan käyttämään.
Materiaaliteknologian optimistisista odotuksista huolimatta vuoteen 2020 ulottuvaa
ajanjaksoa on pidettävä melko lyhyenä. Vaikka kehitystä tapahtuu ennusteissa mainituilla aloilla ja niiden sovellutuksissa, kehitys tuskin on nopeaa niissä kaikissa. Äkillisiä
läpimurtoja on yleensäkin pidettävä melko epätodennäköisinä, myös yksittäisten materiaalien tapauksessa. Uusien materiaalien kohdalla ratkaisevaksi tekijäksi tulee usein
hinta, mikä hidastaa ominaisuuksiltaan hyvän materiaalin yleistymistä kymmeniksi
vuosiksi.
Nykyisten tietojen perusteella on realistista olettaa, että suurin osa vuonna 2020 käytettävistä konstruktiomateriaaleista ovat samoja, joita on jo nyt käytössä tai niiden hiukan
parannettuja versioita: teräksiä, erilaisia metalliseoksia, komposiitteja, polymeerejä ja
keraameja. Yksittäinen “perinteinen” materiaali, jonka käyttö voisi kasvaa suhteellisen
nopeasti seuraavan 15 vuoden aikana, on Ti-seokset. Edellytyksenä on kuitenkin se,
että jokin uusista valmistusmenetelmistä osoittautuisi käytännössä niin edulliseksi, että
se laskisi titaanin hintaa oleellisesti. Silloin Ti-seosten käyttö todennäköisesti lisääntyisi
sekä siviili- että sotilassovellutuksissa. 2000-luvun taitteessa kehitetyn ”superbainiittisen” teräksen yleistyminen panssarointi- ja konstruktiomateriaalina on mahdollista seuraavan 15 vuoden aikana, koska se on valmistuskustannuksiltaan edullinen ultraluja
teräs.
Sotilassovellutuksissa on luonnostaan jatkuva tarve aiempaa parempien materiaalien
käyttämiseen. Konstruktiomateriaalien osalta tavoitteena ovat entistä kevyemmät, lujemmat, jäykemmät ja paremmin korkeita lämpötiloja kestävät materiaalit. Niiden avulla pyritään lisäämään lopputuotteiden suorituskykyä, liikkuvuutta, toimintaetäisyyttä,
hyötykuormaa ja kuljetettavuutta. Perinteisiin materiaaleihin perustuvissa konstruktioissa se lisää koko ajan entistä lujempien terästen, kevytmetallien ja komposiittien
määrää. Kehitys on vähittäistä ja se koskee yleisesti kaikkia aseita, kuljetusvälineitä ja
soveltuvin osin myös ampumatarvikkeita.
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Painon vähentämistä pidetään kaikissa ajoneuvoissa, kuljetusvälineissä ja lentokoneissa erittäin tärkeänä tavoitteena polttoaineiden kulutuksen vähentämiseksi. USA:ssa jo
pelkkä sotilasoperaatioissa tarvittava polttoaineiden kuljettaminen on todettu nykyisessä mittakaavassa liian työlääksi tehtäväksi. Ennusteiden mukaan jossakin vaiheessa joudutaan myös siirtymään fossiilisista polttoaineista muihin energianlähteisiin ja se saattaa vaikuttaa keventämistarpeisiin dramaattisesti. Vaikutus voi näkyä jo vuoteen 2020
mennessä.
Kevyemmillä materiaaleilla voidaan yksittäisissä aseiden osissa periaatteessa saavuttaa
kymmenien prosenttien painon säästöjä perinteisiin teräksisiin osiin verrattuna. Kokonaisissa laitteissa pudotukset jäävät teknisistä ja hintasyistä paljon pienemmiksi: Kenttätykissä materiaalimuutoksilla on ääritapauksessa päästy 20 %:n vähennykseen kokonaispainosta. Konstruktiomuutoksilla ja hyvällä suunnittelulla suuremmat kevennykset
ovat mahdollisia.
Taisteluajoneuvoissa kymmenien prosenttien painon kevennys edellyttää laajaa
kevytmetallien tai polymeerikomposiittien käyttöä. Toistaiseksi suunnitelmat kevyimmistä taisteluajoneuvoista perustuvat lujiin Al-seoksiin (AlCu, AlLi) ja osittain Ti-seoksiin. Polymeerikomposiiteista on rakennettu useita taisteluajoneuvojen prototyyppejä
ja pelkän runkorakenteen osalta niillä on saavutettavissa huomattavia painon säästöjä.
Panssarointien jälkeen etu jää kuitenkin vähäiseksi tai se edellyttää keraamista panssarointia. Sen vuoksi polymeerikomposiittien laaja käyttö taisteluajoneuvoissa näyttää
toistaiseksi epätodennäköiseltä. Yksittäisissä osissa komposiitit ovat mahdollisia.
Lentokoneiden runkorakenteissa polymeerikomposiittien käytön ennustetaan lisääntyvän joko tasaisesti tai progressiivisesti. Taustalla on yleinen rakenteiden keventämistarve
sekä siviili- että sotilaskoneissa. Alumiinikonstruktioihin verrattuna hiilikuitukomposiiteilla saavutettavat kevennykset ovat 20–40 %, ja tällä hetkellä suunnitteilla tai rakenteilla olevissa taistelukoneissa komposiittien määrä on noin 40 % painoista. Helikoptereissa osuus on suurempi ja miehittämättömien lennokkien (UAV ja UCAV) rakenteet
ovat pääosin polymeerikomposiitteja.
Kuluvan vuosisadan aikana liikenne- ja kuljetuslentokoneiden rakenteen on ennustettu muuttuvan siiven ja rungon muodostamaksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (blended
wing body). Sillä on arvioitu saavutettavan nykyistä parempi aerodynamiikka ja huomattavat painon ja polttoaineen säästöt. Koneiden materiaalit tulisivat olemaan pääosin
polymeerikomposiitteja. Taistelukoneet olisivat enimmäkseen miehittämättömiä ja niiden rakenteissa käytettäisiin paljon älykkäitä materiaaleja (komposiitteja).
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11. HÄIVETEKNOLOGIA
FM Ilkka Hallenberg, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
FM Tiina Niinimäki-Heikkilä, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
FM Pasi S Salonen, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
TkT Antti Tuohimaa, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos

11.1 Johdanto
Häivetekniikan tehtävänä on estää – tai ainakin vaikeuttaa – vastustajan tiedustelua ja
hakeutuvien ampumatarvikkeiden osumista saattamalla suojattavan kohteen herätteet
yhteneviksi toimintaympäristön kanssa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää kohteiden
ja ympäristön herätteiden tuntemista sähkömagneettisen spektrin ultraviolettialueelta tutkataajuuksille asti. Sähkömagneettisen spektrin lisäksi tiedustelu ja hakeutuvien
ampumatarvikkeiden ohjautuminen voi perustua myös magnetismiin tai mekaaniseen
energiaan, kuten paine-, akustiseen tai seismiseen energiaan.
Häiveteknisesti mielenkiintoisimmat sähkömagneettisen spektrin alueet ovat pitkäaaltoinen ultraviolettialue (UV-A) 0,3–0,4 μm, näkyvän valon alue (VIS) 0,4–0,7 μm,
heijastavan (lähi-)infrapunan alue (NIR) 0,7–2,5 μm, termisen infrapunan alue (TIR)
3 –5 μm ja 8–14 μm sekä millimetri- ja tutka-alue 144 GHz–20 MHz. Tässä luvussa ei
käsitellä radiotaajuuksilla toimivien johtamis- ja viestijärjestelmien, eikä magnetismiin
tai mekaaniseen energiaan perustuvien herätteiden hallintaa, vaan ne käsitellään kyseisten sensoreiden ja järjestelmien yhteydessä.
Luku käy läpi häivetekniikan perusteet vain lyhyesti ja keskittyy ensisijaisesti uusiin tekniikoihin. Teksti etenee aallonpituusalueittain. Ensimmäisenä käsitellään optisen alueen
häivetekniikkaa, jossa keskeisimpinä tulevaisuuden tekniikoina nähdään älykkäät materiaalit ja ohuet, taipuisat näyttömateriaalit. Seuraavaksi siirrytään lämpöalueelle, joka
painottuu adaptiivisiin materiaaleihin ja matalaemissiivisiin pintoihin. Tutka-alueella
käydään läpi muotoilun kehittymistä sekä tulevaisuuden tutkavaimennusmateriaaleja.
Kappaleessa 11.5 käsitellään useammalla eri sähkömagneettisen spektrin aallonpituusalueella toimivia eli multispektraalisia maastouttamisjärjestelmiä. Tehokkain sotilaallinen suoja saadaan yhdistämällä häivetekniikka, harhautustekniikat ja häirintä. Harhautustekniikoiden teknistä kehitystä tarkastellaan kappaleessa 11.6. Lopuksi tarkastellaan
häivetekniikan kannalta keskeisimpiä tulevaisuuden tekniikan alueita ja arvioidaan niiden sotilaallista merkitystä lähitulevaisuudessa. Häivetekniikan kannalta keskeisimpiä
tekniikoita ja niiden merkitystä eri aallonpituusalueille on sovellusesimerkein hahmotettu kuvassa 1. Esimerkiksi muotoilulla vaikutetaan kohteen havaittavuuteen kaikilla
aallonpituusalueilla. Monet sovellukset hyödyntävät useita tekniikoita.
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Kuva 1.

Tekniikoita ja niiden mahdollisia sovelluksia eri aallonpituusalueiden häivetekniikassa.

11.2 Ultravioletti-, näkyvän valon ja heijastavan
infrapuna-alueen häivetekniikka
Sähkömagneettisen spektrin UV-VIS-NIR-alueella kohteiden havainnointi perustuu
väri- tai intensiteettieroihin, jotka aiheutuvat kohteen ja toimintaympäristön erilaisesta
kyvystä heijastaa taivaankappaleista (lähinnä auringosta) peräisin olevaa säteilyä. Havainnointiin vaikuttavat toki myös kohteen muoto, valonlähteet, peiliheijastavat pinnat sekä muodostuvat varjot, pakokaasut ja jäljet. Kun kohde on toteutettu rakenteeltaan ja muotoilultaan häiveteknisesti oikein, eli luonteenomaiset muodot ja varjot on
mahdollisuuksien mukaan eliminoitu, valot ja heijastavat pinnat on sijoitettu oikein
ja mahdolliset emissiot on minimoitu tai suunnattu optimaalisesti, UV-VIS-NIR-alueen häivetekniikka on teknisesti suhteellisen helppo toteuttaa. Toteutukseen tarvitaan
asianmukaisin heijastusominaisuuksin varustetut pinnoitteet ja naamiokuviointi. Myös
vanhan kaluston UV-VIS-NIR-alueen suojaustasoa on mahdollista nostaa uusin pinnoittein ja kuvioinnein.
Naamiointivälineitä, jotka antavat suojaa UV-VIS-NIR-alueella, ovat mm. naamiomaalit, naamioverkot, naamiopeitteet, taistelijavaatetus, suojasavut sekä maastouttamisjärjestelmät. Perusnaamioinnin tärkeimpänä osatekijänä voidaan pitää naamiomaalausta,
jota tarpeen vaatiessa täydennetään tilapäisnaamioinnilla. Tilapäisnaamiovälineiksi lasketaan myös erikoismaalit, mukaan luettuna talvinaamiomaali, sekä luonnonmateriaalit, kuten puunoksat, aluskasvillisuus, maa-aines sekä lumi ja jää.
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Ultraviolettialueen (UV) merkitys korostuu talviaikaan, sillä lumen ultraviolettialueen,
kuten visuaalialueenkin, heijastus on suhteellisen korkea (65 – 85 %). Käytetyin peittävä valkoinen pigmentti, titaanidioksidi, absorboi ultraviolettisäteilyä erittäin voimakkaasti. Titaanidioksidin käyttöä talvinaamiomateriaalien valkoisena pigmenttinä tulisikin välttää.
Näkyvän valon alueen eli visuaalialueen merkitystä ei nykyaikaisista lämpö- ja tutkaalueen sensoreista huolimatta pidä edelleenkään väheksyä. Visuaalialueen havainnointi
on usein viimeinen varmistus sotilastoimenpiteiden aloittamiselle. Toisaalta nanotekniikalla ja uusilla älykkäillä materiaaleilla on tulevaisuudessa paljon annettavaa juuri
visuaalialueen häivetekniikkaan.
Lehtivihreän eli klorofyllin erikoinen heijastuskäyrä vaatii erikoispigmenttien käyttöä
heijastavan eli lähi-infrapuna-alueen (NIR-alueen) häivetekniikassa. Nykytekniikoilla
voidaan havainnointia tehdä NIR-alueen eri kaistoilla. Heijastavalla infrapuna-alueella
toimivat valonvahvistimien lisäksi mm. useat sotilaskäyttöön soveltuvat laserit sekä hyperspektriset kuvauslaitteistot.
Taistelukentän muuttuminen metsämaastosta asutuskeskuksiin lisää haastetta UV-VISNIR-alueen häivetekniikalle. Kaupunkiympäristössä kuvioinnissa esiintyy metsämaastokuvioinnista poiketen selkeämpiä vaaka- ja pystysuoria linjoja (kuva 2).

Kuva 2.

11.2.1

Saksalaisia asutuskeskustekstuureja yksittäiselle taistelijalle.1

Naamiomateriaalien spektraalisten ominaisuuksien
kehittäminen

UV-VIS-NIR-alueen häivetekniikan kehittämiseen pakottaa sensorien herkkyyden lisääntyminen ja toisaalta niiden toiminta-alueen laajeneminen. Lisähaastetta tuovat
myös multi- ja hyperspektraalisuus. Useimmat multispektraaliset kuvantavat järjes1 Dietel, A. Entwicklung eines Tarnmusters zur Tarnung in urbanem Umfelt. Camouﬂage, Concealment and Deception
(CCD) Symposium. Mannheim, Saksa 20.–22.10.2003.

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

442
telmät (Landsat, SPOT, AVHRR) mittaavat pinnasta heijastuvaa säteilyä muutamilla
erillisillä, leveillä aallonpituuskaistoilla. Hyperspektraaliset kuvantavat järjestelmät sen
sijaan mittaavat heijastunutta säteilyä jopa sadoilla peräkkäisillä kapeilla kaistoilla, jolloin kustakin kuva-alkiosta on mahdollista saada jatkuva spektri. Hyperspektrikuvan
yksittäisen kuva-alkion spektri sisältää enemmän informaatiota kuin multispektraalinen
kuva-alkiospektri. Hyperspektraalinen kuvaus mahdollistaa spektraalisesti lähes samankaltaisten materiaalien erottamisen toisistaan ja alipikseleiden informaation hyödyntämisen. Hyperspektrikuvien käsittelyyn on kehitetty erilaisia kuva-analyysialgoritmeja.
Spektrianalyysissa kuva-alkiospektriä verrataan esimerkiksi kirjastospektriin.2 Kuvassa 3
on esitetty esimerkkejä hyperspektrisen tiedon analysointiin kehitetyn ENVI-ohjelmiston työikkunoista.
Hyperspektrikuvan laaja informatiivisuus lisää todennäköisyyttä löytää riittämättömästi
naamioitu kohde. Sen lisäksi, että naamiomateriaalien tulee olla koko spektrin alueella
vaatimusten mukaisia, tulee muistaa myös niiden oikea taistelutekninen käyttöperiaate.
Hyperspektraalinen havainnointi tulee vaikuttamaan sekä perinteisten naamiomateriaalien että pidemmällä aikavälillä myös älykkäiden naamiomateriaalien tutkimukseen ja
tuotekehitykseen.

Kuva 3.

Esimerkki hyperspektrikuvan analysoinnista ENVI-ohjelmistolla.3

2

Shippert, P. Introduction to hyperspetcral image analysis. Online journal of space communication [verkkolehti]. Issue 3.
Copyright 2002 [viitattu 23.2.2004]. Saatavissa PDF-tiedostona: http://satjournal.tcom.ohiou.edu/pdf/shippert.pdf
3
ENVI – The leader in hyperspectral software and analysis [verkkodokumentti]. Research Systems Inc. Copyright 2004
[viitattu 23.2.2004]. Saatavissa: http://www.rsinc.com/Hyperspectral.asp
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11.2.2

Adaptiivinen häivetekniikka

Adaptiivisella häivetekniikalla tarkoitetaan keinoja, joilla kohde voidaan kätkeä taustaansa hyödyntäen uusia näyttötekniikoita tai ns. älykkäitä eli adaptiivisia materiaaleja tai pinnoitteita, joiden ulkomuoto, väri, luminanssi tai heijastusominaisuudet ovat
säädeltävissä. Verrattuna perinteiseen maastouttamiseen adaptiivisen häivetekniikan
keinoin kohteen häivetekniset ominaisuudet muuttuvat reaaliajassa ja se kätkeytyy taustaansa täydellisesti.
Adaptiivisen häivetekniikan ratkaisuihin soveltuvia tuotteita ja materiaaleja ovat mm.
ohuet taipuisat näytöt, älykkäät tekstiilit, viritettävät fotonikiderakenteet (PBG=Photonic
Band Gap) sekä erityyppiset elektrokromiset materiaalit. Kyseisiä materiaaleja voidaan
virittää sähkövirralla, mikä soveltuisi hyvin aktiiviseen naamiointiin.4
Uudet näyttötekniikat
Ns. elektro-optisen naamioinnin avulla kohde voidaan kätkeä taustaansa lähes täydellisesti. Tällöin naamioitavan kohteen ja katsojan väliin sijoitetaan näyttöpaneeli, jolle
heijastetaan reaaliaikaista kuvaa kohteen takaa (kuva 4). Myös alkeellinen näyttö riittää,
kun katsoja on kaukana ja näytön kuvaa katsotaan suoraan edestä. Pienehkö poikkeama sektorilta sen sijaan paljastaa naamiointiyrityksen. Vaikeudet lisääntyvät entisestään
kohteen liikkuessa. Tulevaisuudessa näytön tulisikin välittää joka suuntaan reaaliaikaista
kuvaa. Sen lisäksi näytön tulisi mukautua kohteen muotoihin, jolloin se voitaisiin kiinnittää suoraan naamioitavan kohteen pinnalle.

Kuva 4.

Elektro-optisen naamioinnin periaate.5

4

Hallberg, T. Materials for adaptive/active camouﬂage. Esitelmä Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa Lakialassa marraskuussa 2003.
5
Schowengerdt, R. Physical aspects of electro-optical camouﬂage [verkkodokumentti]. American Physical Society Centennial. Atlanta, USA 23.3.1999 [viitattu 18.2.2004]. Saatavissa PowerPoint-tiedostona: http://members.aol.com/iamtatsuo/pcaps99atla.ppt
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Toinen sovellus elektro-optisesta naamioinnista olisi kohteen päälle levitettävä suojakangas, johon olisi kiinnitettynä pieniä kameroita ja näyttöpäätteitä. Kamerat kuvaisivat kullakin kohteen sivulla edessä olevaa maisemaa ja välittäisivät kuvaa kohteen vastakkaisella puolella oleville näyttöyksiköille. Kaikille kohteen sivuille heijastuisi kuva
vastakkaisen puolen näkymästä. Kohteen päällä näytettäisiin vastaavasti kuvaa sen alla
tai ympärillä olevasta maasta. Tekniikalla olisi mahdollista kätkemisen ohella myös harhauttaa. Esimerkiksi oma panssariajoneuvo voitaisiin esittää kyseisen tekniikan avulla
vastapuolen ajoneuvona tai siviiliajoneuvona.
Tällä hetkellä aktiivimatriisi-LCD-näytöillä on markkinoilla vankka jalansija. Uusilta
näyttötekniikoilta vaadittavia ominaisuuksia ovat alhaisempi virrankulutus, luettavuus
myös kirkkaassa valaistuksessa sekä fyysisellä puolella yhä suurempi katseluala, taipuisuus ja tietenkin ohuus. Tutkimuksen ja tuotekehityksen alla on lukuisia tekniikoita,
joiden avulla ohuita ja taipuisia näyttömateriaaleja voidaan valmistaa. Seuraavassa esitellään niistä joitakin, elektro-optiseen naamiointiin mahdollisesti soveltuvia tekniikoita. 6
Heijastavat näytöt, joista käytetään myös nimitystä sähköinen paperi, ovat yksi näyttötekniikan laji, jolla edellä esitettyihin vaatimuksiin kyetään vastaamaan. Sähköistä
paperia ja taipuisia sähköisiä kirjoja on kehitetty vuosia ja niiden kaupalliset sovellukset alkavat olla nykyisyyttä. Kehitystyön pioneereja ovat olleet L.G.Philips ja sähköisen
musteen tekniikan kehittänyt E Ink, mutta markkinoilla on myös muita valmistajia.
Paperin kaltaisia näyttötekniikoita ovat mm. elektroforeesinäyttö (EPD), kolesteerinen
nestekidenäyttö (Ch-LCD) ja elektrokrominen näyttö.7
Nanotekniikka mahdollistaa kuvaputkitekniikan uuden tulemisen litteänä kenttäemissionäyttönä (FED), jossa kuva syntyy, kun tyhjiössä olevaa fosforipintaa pommitetaan
sähkökentässä kiihdytetyillä elektroneilla. FED-näytön elektronitykkeinä toimivat tuhannet nanoputket. Uusien FED-näyttöjen eduiksi luvataan suuri kuvakoko, korkea
kuvan laatu, ohuus (muutamia millimetrejä), laaja katselukulma, lyhyt vasteaika ja alhainen virrankulutus. Laitteista on jo esitelty prototyyppejä, mm. NED- (Nano Emissive Display) ja SED- (Surface Conduction Electron-emitter Display) nimillä, mutta
massatuotannossa niitä lähivuosina tuskin nähdään. Teknisten ongelmien, kuten tyhjiön tuottamisen ohella kehitystä viivästyttävät patenttikiistat.
OLED-näytöissä (Organic Light Emitting Diode) kuvan muodostavat hiilipohjaiset
molekyylit, jotka säteilevät valoa, kun niiden läpi johdetaan sähkövirta. Polymeerien
rakenne määrää emittoidun värin eli valon aallonpituuden. Toistaiseksi värit tuottavien
orgaanisten aineiden elinikä on ollut suurin ongelma OLEDien kehitystyössä. OLEDnäyttöjen etuna FED-näyttöihin on se, ettei niissä tarvita tyhjiötä, joten ne voivat olla
paperinohuita. Lisäksi OLED-näyttöjen etuja ovat hyvät kontrasti ja värintoisto. LCDtai OLED-tyyppinen näyttö voidaan valmistaa joustavalle pohjalle, joka voi olla metallia, muovia tai erikoislasia. OLED-näyttöjä käytetään nykyisin jo pienelektroniikassa,
kuten matkapuhelimissa ja digitaalikameroissa, mutta suurien näyttöjen valmistaminen
ei ole ongelmatonta. Nanoputkia sovelletaan jatkossa myös värien tuottamiseen OLEDtekniikassa, sillä erikokoisilla nanoputkilla saadaan tuotettua eriväristä valoa. Puhtaasta
6
7

Drzaic, P. The Electronic Paper Chase. Photonics Spectra Vol 41: Issue 9 (2007). S. 48–55.
Drzaic, P. The Electronic Paper Chase. Photonics Spectra Vol 41: Issue 9 (2007). S. 48–55.
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hiilestä valmistetut nanoputket ovatkin yksi nanotekniikan lupaavimpia sovellutuksia
näyttötekniikoiden alalla; ne toimivat elektronitykkeinä, johtavat sähköä ja ne saadaan
säteilemään valoa.8
Uudet materiaalit mahdollistavat kevyempien, ohuempien ja kestävämpien näyttöjen
valmistuksen. Valmistus voidaan tehdä jatkuvalla, paperinvalmistusta muistuttavalla
prosessilla. Uudenlaiset tekniikat tullevat mahdollistamaan myös aidontuntuisen 3Dvaikutelman näyttöpinnoissa jo lähitulevaisuudessa.
Ohuiden näyttötekniikoiden yksi sovellus ovat ”näkymättömäksi” tekevät vaatekappaleet. Yhdysvalloissa menetelmää on kehitelty sotilaskäyttöön, Japanissa lähinnä lääketieteeseen ja lentotekniikkaan. Japanilaisessa versiossa erikoisvalmisteisen takin takaosaan
kätketään videokamera, joka kuvaa kohteen taustaa. Tietokone käsittelee kuvaa ja välittää sen projektoriin, joka heijastaa kuvan reaaliajassa takin etumukseen (kuva 5). Takin
toiminta perustuu RPT-materiaaliin (Retro-reﬂective Projection Technology), eli takki
on päällystetty mikroskooppisen pienillä helmillä. Pinta toimii valkokankaan tavoin;
myös silloin kun takin kangas on rypyssä. Videokameran lisäksi menetelmä edellyttää
telineeseen kiinnitetyn projektorin. Tutkimus rajoitteiden minimoimiseksi jatkuu edelleen. Tavoitteena on joka suunnassa näkymätön vaate, jossa voisi liikkua paljastumatta.
Elektroniikan yhä pienentyessä näkymättömän vaatteen prototyyppejä tultaneen näkemään lisää jo lähitulevaisuudessa.

Kuva 5.

Japanilainen tutkija yllään ”läpinäkyvä” takki.9

8

Ma, R-Q. et. al. The Making of a Flexible Active-Matrix OLED Display. Photonics Spectra Vol 41: Issue 9 (2007). S.
60–63.
9
Japanese scientist invests ’invisibility cloak’ [verkkodokumentti]. Ananova Ltd. Julkaistu 5.2.2003 [viitattu 16.2.2004].
Saatavissa: http://www.ananova.com/news/story/sm_747591.html
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Yhdysvalloissa on kehitelty vastaavaa tekniikkaa sotilaskäyttöön. Kehitteillä olevan naamiointiratkaisun tarkoituksena on reagoida reaaliajassa valaistuksen muutoksiin. Tavoitteena on sulauttaa kamerat ja heijastuspinta sotilaiden varusteisiin. Suunnitelmia on
esitetty tekstiilistä, jonka kuidut välittäisivät visuaalista tietoa väreistä, valoista ja kuvioista. Vaatteessa olevat kamerat kuvaisivat jatkuvasti ympäristöä ja välittäisivät tiedot
reaaliajassa heijastaville kuiduille. Siten sotilas voisi liikkuessaankin sulautua ympäristöönsä.10
Älykkäät materiaalit
Materiaali tai tuote on älykäs, jos se kerää informaatiota ympäristöstään ja reagoi siihen loogisella ja toistettavalla tavalla. Älykkäiden tuotteiden vaatimuksia ovat havainnointikyky, päättelykyky, reagointikyky ja kommunikointikyky niiden perustehtävän
ohella. Kyseisten ominaisuuksiensa avulla älykäs tuote havainnoi ympäristöään, tuntee
tilansa ja paikkansa, sopeutuu ympäristönsä olosuhteisiin, toimii optimaalisesti kaikissa
normaaliolosuhteissa ja kommunikoi käyttäjän, ympäristön ja muiden tuotteiden kanssa. Automaattisesti ympäristöönsä reagoivia älytuotteita astetta yksinkertaisempia ovat
tuotteet, joiden ominaisuuksia käyttäjä voi halutessaan säädellä esimerkiksi sähkövirran
tai lämpötilan avulla.
Älykkäät materiaalit voivat reagoida mm. lämpötilanmuutoksiin, kosteuteen, paineeseen
ja magneetti- tai sähkökenttään. Näiden ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta materiaalit
esimerkiksi muuttavat muotoaan, väriään, kimmoisuuttaan tai sähköisiä ominaisuuksiaan. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi muistimetallit (Shape memory alloy) ja -polymeerit, värinmuutospolymeerit, magnetoreologiset ja elektroreologiset materiaalit.
Seuraavan sukupolven kuituja, kankaita ja niistä valmistettuja tuotteita edustavat älykkäät tekstiilit. Älykkäitä tekstiilejä on kehitetty maailmalla nimenomaan sotateollisuuden tarpeisiin. Tuotekehittelyn kohteena ovat erityisesti kylmätyöskentelyyn soveltuva
vaatetus sekä vaatetus, joka mukautuu ympäristöönsä vaihtamalla väriä. Älyvaate voi
olla joko valmistettu tavallisesta materiaalista ja valmiiseen tuotteeseen on lisätty sopivaa elektroniikkaa tai älymateriaali/-tekniikka on lisätty tekstiilikuituihin jo materiaalin
valmistusvaiheessa.
Älyvaatteet tulevat tulevaisuudessa seuraamaan toimintaympäristön ohella mm. ihmisen
elintoimintoja. Kylmätyöskentelyyn soveltuvan älyvaatetuksen tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostetaan etenkin Pohjoismaissa. Älyvaatteiden uusimmissa prototyypeissä
elektroniikka on suojattu mm. vaatteen pesun mahdollistavalla taipuisalla muovikerroksella, mikä on merkittävä askel kohti massatuotantoa.
Tärkeimmät älykkäät tekstiilimateriaalit ovat olomuotoa muuttavat materiaalit, muodon
muistavat materiaalit, väriä vaihtavat tekstiilit sekä johtavat materiaalit. Väriä vaihtavat
tekstiilit vaihtavat väriä yleensä ympäristönsä mukaan, minkä vuoksi niitä kutsutaan
myös kameleonttikuiduiksi. Väriä vaihtavissa tekstiileissä kuidut säteilevät, poistavat tai
vaihtavat väriä.11
10

Project Chameleo [verkkodokumentti]. Questant Enterprises. Päivitetty 25.11.2003 [viitattu 19.2.2004]. Saatavissa:
http://www.chameleo.net (etusivu)
11
Mattila, H. et al. Wearcare – Application of intelligent materials to professional and workwear [verkkodokumentti].
Tampereen teknillinen yliopisto Kuitumateriaalitekniikan laitos. Päivitetty 15.08.2003 [viitattu 23.2.2004]. Saatavissa:
http://www.tut.ﬁ/units/ms/teva/projects/intelligenttextiles (etusivu)
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Väriä vaihtavat materiaalit
Väriä vaihtavat materiaalit reagoivat ulkoiseen ärsykkeeseen tai fysikaaliseen muutokseen vaihtamalla väriään. Värinmuutoksen aiheuttaja voi olla valo, lämpö, sähkövirta,
pH-arvon muutos, mekaaninen kitka tai paine. Kolme tärkeintä väriä vaihtavien materiaalien lajia ovat termokromiset materiaalit, fotokromiset materiaalit ja elektrokromiset
materiaalit.
Termokromisilla materiaaleilla väri vaihtuu lämpötilan muuttuessa. Useimmiten termokromiset materiaalit sisältävät joko termokromisia nestekiteitä tai orgaanisia väriaineita, joiden väri riippuu molekyylirakenteesta. Orgaanisten väriaineiden lämpötilavaste
on epätarkempi kuin nestekiteiden, joten niitä käytetään sovelluksissa, joissa ei vaadita
suurta tarkkuutta. Nestekiteet ovatkin todennäköisempi materiaalivaihtoehto adaptiivisen häivetekniikan ratkaisuihin. Eräs nestekiteiden sovellus on väriä vaihtava lanka, jossa
langan termokromaattista nestekideydintä ympäröi läpinäkyvä synteettinen suojakerros.
Tekniikka ei kuitenkaan ole ongelmatonta, nestekiteiden värin ja lämpötilan välinen
riippuvuus sisältää myös faasimuutoksia ja molekyylirakenteen muutoksia.
Fotokromiset materiaalit vaihtavat väriään palautuvasti valon intensiteetin muuttuessa.
Vähäisessä valossa ne ovat useimmiten värittömiä. Kun auringonvaloa (tai UV-valoa)
kohdistetaan fotokromiseen materiaaliin, se muuttuu värilliseksi, kuten esimerkiksi aurinkolasien tummuvat linssit.
Elektrokromiset materiaalit vaihtavat palautuvasti väriään sähkökentän vaikutuksesta.
Esimerkiksi wolframitrioksidin (WO3) elektrokromiset ominaisuudet on tunnettu jo
vuodesta 1971 alkaen.

7/ 
läpinäkyvä

6
X -   E  o - X76)
 X 7 X /

värillinen

Elektrokromisia materiaaleja ovat transitiometallioksidien (WO3, MoO3, V2O5, Nb2O5,
Ir(OH)3 ja NiOxHy) ohella mm. Preussin sininen (berliininsininen) johdannaisineen,
eräät johtavat polymeerit (polypyrroli, polytiofeeni, polyaniliini jne.), metallihydridit
ja metalliftaalisyaniinit. Tübke et al. esittelivät marraskuussa 2006 ISIS-konfrenssissa
Saksassa prototyypin useasta eri osasta muodostuneesta elektro-optisesta pinnasta, jossa
eri osien värit olivat muutettavissa toisistaan riippumatta12, 13.
Edellä kuvatut väriä vaihtavat materiaalit eivät oikeastaan ole älykkäitä, vaan ne reagoivat ärsykkeisiin palautuvasti ja ennustettavalla tavalla. Eri materiaaleja yhdistelemällä
voidaan kuitenkin kehittää älykkäitä materiaalikokonaisuuksia. Väriä vaihtavista materiaaleista etenkin elektrokromisia materiaaleja hyödynnetään lähes kaikissa visuaalialueen adaptiiviseen häivetekniikkaan liittyvissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa, kuten
uusissa näyttötekniikoissa ja älykkäissä materiaalijärjestelmissä. Jälkimmäisiin voidaan
lukea niin aiemmin esitellyt älykkäät tekstiilit kuin fotonikiderakenteetkin.
12

Tübke, J. et. al. Electrochromic materials for visual adaptive camouﬂage, International Symposium for Protection
Systems. Bad Reichenhall, 7.–9.11.2006.
13
Vayssieres, L. et al. Purpose-built metal oxide nanomaterials. Pure and applied chemistry Vol. 72: No. 1 (2000). S.
47–52.
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Viritettävät fotonikiderakenteiset (Tunable photonic band gap) materiaalit ovat dielektrisiä, jaksottaisia 1D-, 2D, tai 3D-rakenteita, joissa värinmuutos perustuu taitekertoimen muutokseen. Jotta fotonikiderakenne olisi säädettävä, tulee jonkin materiaalin
ainesosan olla sähköisesti viritettävä. Tämä voidaan saada aikaan imeyttämällä synteettiseen fotonikiderakenteeseen esimerkiksi elektrokromista materiaalia. Fotonikiderakenteiden esiintymisestä luonnossa on useita esimerkkejä. Kuvassa 6 on esitetty kuvia
optisen aallonpituusalueen synteettisistä fotonikiderakenteista ja päiväperhosen (Meleageria daphnis) siipirakenteesta. Jos kuvan 6 perhosen siipirakenteessa esiintyvät aukot
täytetään asetonilla, seuraa taitekertoimen muutoksesta vihreä väri.14

Kuva 6.

11.2.3

Ylhäällä optisen alueen fotonikiderakenteita. Alhaalla perhosen (Meleageria daphnis) siipien huokosrakenne aiheuttaa sinisen värin heijastumisen.15

Metamateriaalit

Metamateriaalien avulla on periaatteessa mahdollista rakentaa ns. näkymättömyysviitta,
jolla säteily ohjataan esineen ympäri eikä esinettä siten havaita. Säteilyn ohjaaminen esineen ohi edellyttää viitan eri kohdissa erilaista taitekerrointa, joka on metamateriaaleilla
14
15

Katso viite 4 (Hallberg, 2003 Lakiala)
Katso viite 4 (Hallberg, 2003 Lakiala)
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hallittavissa. Metamateriaalin rakenneyksiköiden pitää olla kooltaan pienempiä kuin
ohjailtavan säteilyn aallonpituus, eli näkyvän valon tapauksessa muutamia kymmeniä nanometrejä. Nanotekniikan avulla rakenne lienee toteutettavissa, mutta toistaiseksi
metamateriaaleja on tutkittu enemmän pidemmillä aallonpituuksilla, kuten mikroaalloilla. Metamateriaalit on esitelty tarkemmin luvussa 11.7.

11.3 Termisen infrapuna-alueen häivetekniikka
Termisellä infrapuna-alueella havainnointi perustuu kohteen ja ympäristön lämpösäteilyjen eroihin. Tavallisesti kohteesta löytyy alue, joka poikkeaa selvästi toimintaympäristöstään. Yleensä tämä alue on ympäristöään kuumempi, mutta joskus myös kylmempi.
Suojakeinona on estää moottorin tai muun lämmönlähteen tuottaman lämmön siirtyminen kohteen uhkasuunnan ulkopinnalle. Tämä voidaan tehdä eristämällä lämpöä
tuottava kohta tai käyttämällä esimerkiksi moottorin imuilmaa jäähdyttämiseen. Kohteen pinta voidaan myös päällystää ns. matalaemissiivisellä pinnoitteella. Kun pinnoitettua kohdetta kuvataan lämpökameralla, on sensorin muodostamassa kuvassa nähtävä
kohteen näennäislämpötila todellista pintalämpötilaa alhaisempi.
Termisen alueen häivetekniikan tavoitteena on minimoida kohteiden ja toimintaympäristöjen lämpöherätteiden kontrastit. Vanha kalusto on erityisen haavoittuvaa, koska
niiden termiset herätteet ovat helposti havaittavissa ja luokiteltavissa. Nykyisin uuden
kaluston suunnitteluvaiheessa termiset herätteet minimoidaan ja ohjataan poispäin ensisijaisista uhkasuunnista. Uusi kalusto onkin herätteiden hallintajärjestelmien ansiosta
vaikeammin havaittavissa ja luokiteltavissa täsmällisiksi kohteiksi.
Toimintaympäristönä ovat nykyisin yhä useammin asutuskeskusalueet. Lisäksi joukkojen on operoitava lisääntyvissä määrin muun siviilitoiminnan ohessa. Näin ollen toimintaympäristössä on runsaasti erilaisia lämpölähteitä, jotka aiheuttavat hajontaa ja kohinaa
taustan termiseen herätteeseen. Kohteen havainnointi, luokittelu ja tunnistaminen on
entistä vaikeampi tehtävä. Lisäksi on muistettava, että kohteiden ja toimintaympäristöjen herätteet muuttuvat ajankohdan (vuorokausi ja vuodenajat) ja säätekijöiden (erityisesti auringon säteily, tuuli ja sade) mukaan. Homogeenisen toimintaympäristön sijasta
kohteen ympäristöstä on toisinaan löydettävissä useiden asteiden lämpötilavaihteluja.
Tästä johtuen herätteiden hallintajärjestelmillä saatava suoja vaihtelee tapauskohtaisesti.
Seuraavissa kappaleissa esitetään, mihin suuntaan termisen alueen häivetekniikka on
kehittymässä. Termisten herätteiden hallinta ei perustu vain yhden menetelmän soveltamiseen, vaan eri tilanteissa optimaalinen ratkaisu saadaan yhdistelmällä useita erilaisia
menetelmiä.

11.3.1

Rakenteelliset ratkaisut termisen herätteen hallinnassa

Eristäminen
Kohteen lämpölähteiden eristämisellä pyritään sen termisten herätteiden madaltamiseen.
Eristäminen on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa, koska jälkikäteen tehdyt
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rakennemuutokset voivat aiheuttaa vakaviakin ongelmia. Usein muutostöissä eristetyn
tilan lämpötila nousee alkuperäistä, suunniteltua käyttötarkoitusta korkeammaksi. Esimerkiksi moottoritila lämpenee liian kuumaksi, jolloin moottorin toiminta häiriintyy.
Toisaalta jälkikäteen eristetystä tilasta lämpövirta voi kulkeutua kohteen ulkopinnalle
vaihtoehtoista reittiä, mikä voi aiheuttaa termisen herätteen lisääntymistä madaltumisen
sijaan. Rakenteelliset eristysongelmat koskevat lähinnä vanhempaa kalustoa, koska uuden kaluston lämpölähteiden eristäminen otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Lähitulevaisuudessa kohteiden pinnoilla käytetään monitoiminnallisia kerrosmateriaaleja (esimerkiksi MCS, mobile camouﬂage system). Kerrosmateriaalin teho perustuu
eristävien ja matalaemissiivisten kerrosten yhdistelmään. Usein kohteen pintaa lähinnä
oleva kerros on erityisen tehokasta eristemateriaalia. Eristystä voidaan tehostaa käyttämällä lisäkerroksina erillisiä lämmöneristysmattoja ja lämpöeristeitä. Lähitulevaisuudessa eristämistä toteutetaan myös optisilla suojilla, joilla pyritään estämään kohteen
lämpöherätteiden näkyminen tietyistä suunnista. Tätä periaatetta käytetään esimerkiksi
helikoptereiden termisten herätteiden madaltamisjärjestelmissä ja ajoneuvojen pakoputkiston ulostulojen näkymisen estävissä laitteistoissa. Eristämiseksi voidaan luokitella
myös erilaisten vesisuihkujen käyttö kohteen suojana (kuva 7). Vesisuihkun tarkoituksena ei ole suoranaisesti jäähdyttää kohteen pintoja, vaan ainoastaan estää havainnointisensoria näkemästä itse kohdetta. Kohteen lämpöherätteen madaltamiseksi on kehitetty
myös räjähtämällä leviävää suojamateriaalia, jolla kohde saa lisäsuojaa hakeutuvia asejärjestelmiä vastaan.

Kuva 7.

CV16 aloittamassa suojaavan vesisuihkun muodostamista ja vene17 ilman
suojaa ja suojan kanssa visuaalisesti ja lämpösensorein katsottuna.

Jäähdyttäminen
Kohteen jäähdyttäminen suljetuilla jäähdytysjärjestelmillä on menettänyt merkitystään.
Kiinteiden kohteiden herätteiden hallintaan käytetään jatkossakin jäähdytysjärjestelmiä, joissa pakokaasut sekoitetaan suureen ilmamäärään. Tämä estää isojen, havaittavien lämpöherätealueiden muodostumisen kohteeseen. Termisten herätteiden hallintaan
jäähdytysjärjestelmiä käytetään ensisijaisesti sellaisissa kohteissa, joissa jäähdytysmateriaalia on helposti saatavissa tai jäähdytysmateriaalia voidaan levittää kohteen pinnoille jo
16

Ogorkiewicz, R. M. Detection and obscuration counter anti-armor weapons. Jane’s International Defense Review.
January 2003.
17
Olsson, G. Multispectral waterfog as countermeasure. Nordic Symposium on Military Electro-Optics. Helsinki 17.–
18.10.2001.
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ennestään valmiina olevilla laitteistoilla, kuten laivojen NBC- puhdistusjärjestelmillä.
Kontrolloimaton, kaikki pinnat käsittävä jäähdytysprosessi voi aiheuttaa kohteen alijäähtymisen, joka havaitaan lämpökuvasta yhtä helposti kuin ympäristöään lämpöisempi alue. Nykysuuntaus on, että jäähdytysjärjestelmät rakennetaan varta vasten jäähdytystarkoituksiin. Tällöin jäähdytys voidaan kohdentaa ja ajoittaa vain halutuille pinnoille ja
samalla estetään tarpeeton kohteen ja pintojen alijäähtyminen. Tulevaisuudessa jäähdytysjärjestelmät mahdollistavat jopa automaattisen herätteen hallinnan.
Kohteen pintojen jäähdytys voidaan toteuttaa myös kerrosrakenteilla. Kerrosrakenteessa
kohteen pintojen väliin jätetään tyhjää ilmatilaa, jossa ilma kiertää joko vapaasti tai koneellisesti. Kiertävä ilma jäähdyttää kohteen ulkopintaa, mikä madaltaa kohteen termistä herätettä. Esimerkiksi ajoneuvon kylkiin voidaan jättää panssarointiin liittyen tyhjiä
ilmatiloja, joihin ajoneuvon liikkuessa ohjataan jäähdyttävä ilmavirtaus.
Erikoisrakenteet
Lähitulevaisuudessa termisten herätteiden hallintaan kehitetään erikoisrakenteita. Kohteen pinnalle tehdään mikrorakenne, joka muokkaa kohteen herätettä halutulla tavalla.
Esimerkiksi merellisessä toimintaympäristössä laivojen suojaa meritorjuntaohjuksia vastaan voidaan parantaa optimoimalla laivan pinnan mikrorakennetta. Kun rakennetta
muotoillaan sopivasti, laivan kyljestä heijastuvat taivaan ja auringon termiset herätteet
minimoituvat ja meren pinnan heräte heijastuu vapaasti uhkaavaa asejärjestelmän sensoria kohti (kuva 8). Kuvassa 9 on esitetty laivoissa sovellettavan mikrorakenteen toimintaperiaate. Mikrorakenne voidaan joko upottaa pinnan sisään tai liittää pinnan päälle
erillisenä ulkopintana.

Kuva 8.

Ylempänä heijastelevan pinnan aiheuttama tilanne ja alempana, miten tilanne muuttuu, kun käytetään herätettä madaltavia erikoisrakennepintoja.18

18

Boﬁnger, R. Tarnung von UW-marineeinheiten im infraroten Spektralbereich. Camouﬂage, Concealment and Deception (CCD) Symposium. Mannheim, Saksa 20.–22.10.2003.
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Kuva 9.

11.3.2

Merellä aluksen pinnan herätteen madaltamiseen soveltuvat pinnan mikrorakenteet.19

Pinnoitteet ja adaptiiviset materiaalit termisen herätteen
hallinnassa

Matalaemissiiviset pinnat
Matalaemissiiviset pinnat mahdollistavat kohteen lämpöherätteen räätälöinnin melko
yksinkertaisin menetelmin ja sovittamisen toimintaympäristöönsä. Matalaemissiivisen
pinnan ominaisuuksia on muokattu siten, että pinnan säteilemän termisen herätteen intensiteetti on pienentynyt. Kuvattaessa muokattua pintaa lämpökameralla sensorin muodostamassa kuvassa pinnan näennäislämpötila on todellista pintalämpötilaa alhaisempi.
Esimerkiksi pienennettäessä kohteen emissiivisyyttä 1,00:sta 0,63:een, sensori näkee todellisuudessa 50 oC pintalämpötilassa olevan pinnan 30 oC kylmempänä (kuva 10). Jos
pinnan emissiivisyys muokataan epäsäännölliseksi, rikotaan kohteen lämpöherätteelle
tyypillisiä säännöllisiä muotoja. Tämä vaikeuttaa kohteen havainnointia, luokittelua ja
tunnistamista. Pinnan emissiivisyyttä ei voi kuitenkaan pienentää mielivaltaisesti, koska matalaemissiivinen pinta heijastaa enenevässä määrin termistä säteilyä. Ongelmaksi
muodostuvat tällöin heijastukset kohteen ympäristöä kuumemmista ja kylmemmistä
lähteistä. Esimerkiksi pilvettömänä yönä ajoneuvon matalaemissiivinen kattopinta heijastaakin taivaan termistä säteilyä, jolloin katto näkyy lämpökameran muodostamassa
kuvassa ympäristöään merkittävästi kylmempänä. Matalaemissiiviset pinnat soveltuvat
erityisen hyvin matalaherätteiselle kalustolle, koska niissä jo pienillä emissiivisyyden
muutoksilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Kun pysyttäydytään pienissä emissiivisyyden muutoksissa, niin vältetään myös kuumista ja kylmistä ympäristölähteistä tulevien
heijastusten aiheuttamat ongelmat.

19

Katso viite 17 (Boﬁnger, 2003)
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Kuva 10.

Kohteen emissiivisyyden alentamisella saavutettava hyöty.20

Matalaemissiivisten pintojen materiaalina tullaan käyttämään ensisijaisesti metallipohjaisia, erityisesti alumiinipohjaisia, matalaemissiivisiä partikkeleita. Kyseiset partikkelit
ovat reagoimattomia useimmissa sideaineissa ja ominaisuuksiltaan hyvin vakaita eri
olosuhteissa. Pinnan valmistuksessa tarvitaan sideaineen lisäksi useita apu- ja väriaineita, joilla kompensoidaan metallipohjaisten partikkelien VIS-alueen kiilto-ominaisuuksia. Valmistuksessa lisättävien apuaineiden ongelmana on, että ne yleensä heikentävät
matalaemissiivisten partikkelien tehoa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty
pinnoitettuja metalleja (kuva 11). Ratkaisulla voidaan vähentää apuaineiden määrää,
eikä pinnan VIS-alueen ulkoasu- ja TIR-alueen matalaemissiivisyystavoitteista tarvitse
tinkiä.
JS.tåufjmz!)ifjkbtuvt*
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Kuva 11.

Qjoopjuf

Pinnoitetun metallin toimintaperiaate.21

20

Hallberg, T. et al. Development of a low emissivity camouﬂage paints: Preliminary results. Camouﬂage, Concealment
and Deception (CCD) Symposium. Mannheim, Saksa 20.–22.10.2003.
21
Katso viite 19 (Hallberg, 2003 Mannheim)
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Termisen alueen maastouttamisessa voidaan myös käyttää materiaaleja, joiden emissiivisyys on aallonpituusriippuvainen. Esimerkiksi berilliumoksidi (BeO) muuttuu matalaemissiiviseksi noin 9 μm:n kohdalla. Vastaavia aineita on muitakin, mutta niistä on
yleensä vaikea saada tietoja julkaisuista. Erikoismateriaaleista voidaan suunnitella sensoreita vastaan pinnoitteita, joiden ominaisuudet vaihtelevat aallonpituuden mukaan.
Tulevaisuudessa voidaan myös valmistaa juuri halutun emissiivisyyden omaavia kerrosmateriaaleja matalaemissiivisiä pintoja varten. Esimerkiksi FOI on valmistanut kolmikerrosrakenteista materiaalia, jossa ohut kultakerros on pinnoitettu molemmin puolin
titaanidioksidikerroksella.
Adaptiiviset pinnat
Adaptiiviset eli sopeutuvat pinnat ovat ryhmä erilaisia materiaaleja, joilla pystytään räätälöimään kohteen termisiä herätteitä. Materiaalien tutkimus on vielä alkuvaiheessa, joten sovellutuksiin tarvittavia ratkaisuja ei ole vielä riittävästi saatavilla. Tulevaisuudessa
termisen infrapuna-alueen maastouttamisessa voidaan käyttää termokromisia materiaaleja, esimerkiksi vanadiinioksidia. Vanadiinioksidi käyttäytyy normaalin maalipinnan
tavoin 68°C:seen asti (transitiolämpötila), jonka jälkeen sen ominaisuudet muuttuvat.
Esimerkiksi jos vanadiinioksidipinnan lämpötila nostetaan 50°C:sta yli transitiolämpötilan esimerkiksi 80°C:seen, lämpökameralla kuvattaessa havaitaan pinnan näennäislämpötilan laskevan 45°C:sta 40°C:seen. Lämpötilan kasvaessa vanadiinioksidi muuttuu
matalaemissiiviseksi ja toimii kuin metallipinta. Vanadiinioksidin kaltainen materiaali
on ihanteellinen termisen alueen herätteiden hallintaan, koska materiaali toimii matalaemissiivisesti ainoastaan lämpöisenä eli juuri silloin, kun sille on tarvetta (kuva 12).

Kuva 12.

Lämpökamerakuvia termokromisen materiaalin käyttäytymisestä lämpötilan funktiona. Kuvissa vasemmanpuoleinen materiaali jäähtyy lämpökameran näkemänä, vaikka pinnan todellinen lämpötila nousee.22

Sähköä johtavia polymeerejä on tutkittu jo pitkään ja niitä on käytössä joissakin erityissovellutuksissa, mutta varsinaista läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut. Tulevaisuudessa
lämpöalueen maastouttamisessa voidaan käyttää myös omatunnistinjärjestelmää varten
kehitettyjä pintoja, joiden emissiivisyyttä voidaan muuttaa kontrolloidusti. Pintojen
emissiivisyys on muokattavissa välillä 0,4 – 0,8. Muutokseen tarvittava aika riippuu
22

Nilsson, C. Material for adaptive emissivity. Esitelmä Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa Lakialassa
marraskuussa 2003.
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alueen pinta-alasta. Esimerkiksi 20 cm x 20 cm kokoisen alan emissiivisyyden muuttaminen minimi- ja maksimiarvojen välillä kestää noin 10 sekuntia. Materiaalia on
toistaiseksi saatavissa vain levymäisinä paloina eikä käyttösovellutuksien edellyttäminä
taipuisina rakenteina.23
Fotonikiteet ovat uusia materiaaleja, jotka mahdollistavat kohteen termisten ominaisuuksien adaptiivisen muuttamisen sähköisesti säätämällä. Fullereenit ovat pallosymmetrisiä hiiliatomiklustereita, joista tunnetuin ja tutkituin on C60 (32 pintaa: 12 penta- ja
20 heksarengasta). Fullereeneilla on havaittu odottamattomia ominaisuuksia. Fullereenipolymeeri (KC60)n, jossa on noin 100 000 fullereeniklusteria, läpäisee näkyvää valoa,
omaa metallisia ominaisuuksia eikä reagoi ilman eikä orgaanisten liuottimien kanssa.
Nanotekniikan avulla on mahdollista valmistaa sähkönjohtavia materiaaleja, jotka ovat
samalla läpinäkyviä visuaalisella ja infrapuna-alueella.24

11.4 Millimetri- ja tutka-alueen häivetekniikka
Millimetri- ja tutka-alueella kohteiden havaittavuutta kuvataan tutkakaikupinnalla
(engl. radar cross section, RCS). Tutkakaikupinnan yksikkö on m2. Tutkakaikupinta on
voimakkaasti sidoksissa katselukulmaan ja se saattaa vaihdella tuhatkertaisesti muutaman asteen kulmavälillä. Näin ollen tavallisesti kaikupinta esitetään muodossa dBsm.
dBsm = 10 * log ( tutkakaikupinta / 1 m2 )
Tutkakaikupinta muodostuu kolmen tekijän tulosta: geometrinen poikkipinta x pinnan
suuntaavuus x pinnan heijastuskerroin. Täydellisesti heijastavan pallon tutkakaikupinta on taajuudesta riippumatta sama kuin sen geometrinen poikkipinta-ala, jos pallon
halkaisija on hyvin paljon suurempi kuin tutkasäteen aallonpituus. Geometrinen poikkipinta-ala ei useinkaan ratkaise kappaleen herätettä vaan kohteen kyky suunnata säteilyä vaikuttaa voimakkaasti tutkaherätteeseen. Sopet ja kohtisuorat tasot suuntaavat
saapuneen säteilyn tarkasti kohti tutkaa. Siksi niiden tutkakaikupinnat ovat suoraan
verrannollisia tutkataajuuden ja poikkipinnan neliöön. Esimerkiksi X-alueella (8 – 12,5
GHz) soppi, jonka geometrinen poikkipinta-ala on 1 m2, muodostaa 12500 m2 tutkakaikupinnan. Toisaalta samankokoisen kartion, jota kuvataan edestäpäin suoraan kärjen
suunnasta, muodostama tutkakaikupinta on pieni (<0,01 m2), koska kartio suuntaa säteilyn pois tutkasta. Kolmas vaikuttava tekijä on pinnan heijastavuus, joka on johtavilla
materiaaleilla, esim. metalleilla, lähellä yhtä. Sen sijaan vaimennusmateriaaleilla heijastavuus on luokkaa 0,01. Pintamateriaalien heijastavuutta mitataan tutkavaimennuksella, joka ilmoitetaan usein desibeleinä.
Tutkavaimennus (dB) = 10 * log (heijastunut säteily / kohteeseen tullut säteily).
Kaavasta voidaan laskea, että vaimennuksen ollessa 3 dB säteilystä heijastuu puolet. Vaimennuksen ollessa 10 dB säteilystä heijastuu yksi kymmenesosa ja vaimennuksen ollessa
23

Heuel M. Camouﬂage and BIFF: a dichotomy of desired target signatures. SPIE Proceedings Vol. 2469 (1994). S.
488–493.
24
Dickman O., Holmberg B., Karlsson T. & Savage S. Material med styrbara signaturegenskaper. FOA–R–95–00093–
2.4–SE. Helmikuu 1995. 23 s.
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20 dB säteilystä heijastuu yksi sadasosa. Nyrkkisääntönä on, että 12 dB tutkavaimennus
puolittaa havaintoetäisyyden.
Tutkakaikupintaa voidaan pienentää sopivalla muotoilulla, vaimennusmateriaaleilla (radar absorbing materials, RAM), vaimennusrakenteilla (radar absorbing structures, RAS)
ja tutkasäteilyä läpäisevillä materiaaleilla. Lisäksi tutkakaikupintaa voidaan pienentää
kompensoimalla aktiivisesti tai passiivisesti tutkakaikusignaalia.
11.4.1

Tutkakaikupinnan hallinta muotoilulla

Muotoilun merkitys on keskeinen pyrittäessä pieneen tutkakaikupintaan. Muotoilun
avulla ei voida kuitenkaan rajattomasti pienentää tutkakaikupintaa. Kohteen muotoilu ei hävitä tutkasäteilyä, vaan ainoastaan ohjaa sen pois tutkasta. Tämän vuoksi on
tarkkaan harkittava, mitkä ovat painopistesuunnat, joissa tutkakaikupinta halutaan
minimoida. Suunnittelutyön merkitys korostuu, koska valmiin kohteen tapauksessa ei
yleensä voida muotoilua enää muuttaa.
Tutkakaikupinnan hallinnassa ulkopinnan sileys on keskeinen tekijä. Kohteen epäjatkuvuuskohdat on minimoitava: hyötykuorma ja moottorit sijoitetaan lavetin sisään. Mahdollinen lasikuomu tehdään heijastavaksi lisäämällä siihen esimerkiksi pieni kulta- tai
indiumkerros. Jos ulkopintaan muodostuu väistämättä epäjatkuvuuskohta, suunnataan
se muiden linjojen mukaan. Tuloksena on muutama voimakas, mutta erittäin kapea heijastus tarkasti haluttuun suuntaan 25. Seuraavassa tarkastellaan ilma-alusten muotoilua,
koska niissä tutkakaikupinnan hallinta on pisimmälle kehittynyttä.
Tutkakaikupinnan hallinta ilma-aluksissa
Nykyään tutkakaikupinnan hallinnassa edistyneillä mailla on käytössä tehokkaat tietokoneet ja monipuoliset laskentaohjelmistot, joilla kaluston herätteet, mukaan luettuna
kaarevat pinnat ja eri materiaalit, voidaan tarkasti mallintaa26. Kaarevien pintojen etu
suoriin pintoihin on, että niiden avulla voidaan välttää reunoja, jotka sirottavat säteilyä
ei-toivottuun suuntaan. Kaarevia pintoja käyttämällä tutkavaimennusmateriaalia tarvitaan vähemmän. Samalla optimoidaan myös ilma-alusten aerodynaamisia ominaisuuksia. Lentokoneiden suihkumoottorien imuaukkoja ei voida täysin peittää, mutta niiden
heijasteet pystytään minimoimaan. F-22 ja JSF-lentokoneiden imuaukoissa käytetään
mutkittelevaa imukanavaa, jonka reunoilla on keraamista tutka-vaimennusmateriaalia 27. Esimerkiksi kuvassa 13 olevan F-22 lentokoneen tutkakaikupinta on -40 – -30
dBsm.
Ilma-alusten muotoilussa ollaan lähestymässä ratkaisua, jota on enää vaikea parantaa.
Esimerkiksi Northrop-Grummanin UCAV:n testilaitteen Pegasuksen ulkomuoto muistuttaa delta-siipeä tai leijaa, joka on teoreettisesti paras ratkaisu (kuva 13). Kyseisellä
muodolla on vain neljä reunaa ja neljä kaikupiikkiä. Muita reunoja ei lennokista löydy.
25

Haisty, B. Lockheed Martin’s affordable stealth. National Press Club. Washington D. C. November 15, 2000. (Suullinen esitys)
26
Kent, B. M., A general overview of radar cross section measurements methods, AMTA 2003 Symbosium. Santa Irvine
CA, USA 18–26.10.2003. (Suullinen esitys).
27
Sweetman, B. Lifting the curtain. Jane’s International Defense Review. February 1992. S. 159
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Lisäksi reunat on muotoiltu hyvin kapeiksi heijastusten minimoimiseksi. Hetkittäinen
kaikupiikki syntyy, kun valaiseva tutka on kohtisuorassa johonkin reunaan nähden. Koneen kaarevuutta on hallittu siten, ettei pinta-aalloilla ole sirottavia epäjatkuvuuskohtia.
Imuaukko on matala, leveä, V-muotoinen aukko ja se on yksi parhaimmista koskaan
suunnitelluista. Imuaukon edessä on kyttyrämäinen maski, joka ohjaa ilman aukkoon ja
samalla estää aukon näkymisen tutkalle 28, 29, 30. Lennokkia ei voi käytännössä nykyisillä
tutkilla havaita maasta.
Todennäköisesti tulevaisuuden hävittäjät muistuttavat samaa delta-siipeä31. Esimerkiksi
uusi lentokoneprototyyppi Bird of Prey noudattaa pitkälle tällaista linjausta (kuva 13).
Ei-toivottuja herätteitä aiheuttavasta pyrstöstä on pyritty eroon. Siivekkeet on pinnoitettu johtavilla elastomeereillä, jotka taipuvat siivekkeen liikkuessa. Tällöin tutkasäteilyä
sirottavia reunoja muodostuu vähemmän. Ilmanottoaukoissa sovelletaan F-22 ja JSFlentokoneista sekä Pegasus-lennokista opittuja konsepteja: käytetään kaareutuvia, serpentiinimäisiä imukanavia sopivilla RAM-materiaaleilla pinnoitettuna. On mahdollista,
että käytetyllä muotoilulla ja materiaaleilla päästäisiin jopa -70 – -60 dBsm herätteeseen,
joka vastaa hiekanjyvän tutkakaikupintaa 32, 33, 34.
Häivetutkimuksen kärki on suunnattu muotoutuviin lennokkeihin, joissa kohteen
muoto voidaan muuttaa tehtävän mukaiseksi 30 sekunnissa esimerkiksi siirryttäessä
häivemuodosta hyökkäysmuotoon 35.

Kuva 13.

Vasemmalla F-22, joka kaarevia muotoja käyttäen säilyttää häivetekniset
ominaisuudet 36. Keskellä Northrop-Grummanin UCAV-testilennokki Pegasus, joka muistuttaa optimaalisinta teoreettista ratkaisua 37. Oikealla Bird
of Prey, joka on tutkakaikupinnan hallinnassa edistynein lentokoneprototyyppi 38.

28

Sweetman, B. UCAVs spread their wings. Jane’s International Defense Review. May 2001.
Sweetman, B. The future of stealth. Jane’s Defence Weekly. June 20, 2001. S.58
30
Sweetman, B. Raptor could hatch a delta bomber. Jane’s International Defense Review. June 2002.
31
Tirpak, J. A. Bomber Questions. Air Force Magazine. September 2001.
32
Now you see it, now you won’t: Boeing lifts the veil on stealthy Bird of Prey. Jane’s International Defense Review.
December 2002.
33
Boeing enthüllt “Raubvogel”. Soldat und Technic. Jan. 2003. S. 5
34
Sweetman, B. How low can you go. Jane’s International Defense Review. January 2002. S. 20–23
35
N. Cook, Shapeshifter, Janes Defence Weekly, 12.10.2006, s. 22–25.
36
F-22 Raptor. [verkkodokumentti]. SPG media limited. 2000. [viitattu 4.9.2000]. Saatavissa: http://www.airforcetechnology.com/projects/f22/index.html
37
[verkkovalokuva]. Northtrop-Grumman, 2001, [viitattu 28.4.2004 ]. saatavissa: http://www.iss.northgrum.com/images/pegasus1_lo-res.jpg
38
Boeing Unveils Bird of Prey Stealth Technology Demonstrator, [verkkodokumentti], 18.10.2002, Boeing Photo Release, viitattu [28.4.2004 ].
Saatavissa: http://www.boeing.com/news/releases/2002/photorelease/q4/pr_021018–2m.html
29
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Tutkakaikupinnan hallinta maa- ja merivoimien kohteilla
Maa- ja merivoimien kohteiden aerodynaamiset ominaisuudet eivät ole yhtä merkittäviä
kuin ilma-aluksilla, joten niiden tutkakaikupinnan hallintaan käytettäneen ainakin lähitulevaisuudessa tasopintoja. Maa- ja merivoimilla, toisin kuin ilmavoimilla, kohteiden
muotoilussa voi kuitenkin tapahtua vielä merkittäviä muutoksia.
Maavoimien kaluston muotoilussa käytetään suuria, sileitä pintoja. Esimerkiksi telaketjut peitetään suojalevyin. Kaluston on varusteltunakin oltava mahdollisimman sileäpintaista. Erityisesti tornirakenteet on otettava huomioon, esimerkiksi tykin putki muotoillaan tahkoista. Silpun-, savun- ja soihdunheittimet sijoitetaan rakenteiden alle piiloon
sekä kaluston reunat muotoillaan diffraktion pienentämiseksi. Lopuksi ajoneuvoihin
sijoitetaan RAM-materiaaleja, joiden pitäisi olla tehokkaita erityisesti millimetrialueen
uhkia vastaan 39, 40, 41, 42. Kuvassa 14 on maavoimien kaluston tutkakaikupinnan hallinnasta esimerkkinä ruotsalainen SAT/MARK. Epäilemättä myös maavoimien kalustolla
on edessään ilmavoimien kaltainen kehityssuunta, ja ehkä myös niissä joudutaan häiveilma-alusten lailla tekemään toiminnallisia uhrauksia häivetekniikan hyväksi.
Ilma-aluksissa hyväksi koettuja muotoja ollaan parhaillaan siirtämässä merivoimien kalustoon. Uusien laivojen varusteet peitetään suojaavin seinin. Masto ja aselavetit nostetaan esiin vain tarvittaessa. Laivat pinnoitetaan tarpeellisin osin tutkavaimennusmateriaalilla, ja niissä käytetään tutkavaimennusrakenteita. Tällaisia esimerkkejä ovat ainakin
ranskalainen LaFayette-luokan fregatti, venäläinen Kirov, ruotsalaiset Visby-luokan
korvetti ja HMS Smyge, norjalainen KNM Skjold 43 ja erikoisesti muotoiltu amerikkalainen DDG-1000 44,45, jonka muotoilussa lentokoneteollisuus on konsultoinut laivasuunnittelua (kuva 14). DDG-1000-aluksen ja vesilinjan välille ei synny soppea, joka
heijastaisi säteilyä takaisin tutkalle. Muotoilu on merenkulun kannalta radikaali ja nähtäväksi jääkin, miten stabiili DDG-1000 on käytössä. Saksalaisten Swordﬁsh aluksessa
on samantyyppinen pinta-rakenne 46. Lisäksi laivojen vanavesien voimakasta tutkakaikua pyritään pienentämään erilaisin alusta- ja turbiiniratkaisuin, joista esimerkkinä ovat
katamaraani ja ilmatyynyalus 47.
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Ogorkiewicz, R. M. The quiet approach. Jane’s International Defense Review. September 2002. S 32–35
Novichkov, N. Upgraded Stalker 2T to be unveiled at IDEX. Jane’s Defence Weekly. March 19, 2003.
41
Ogorkiewicz, R. M. The outlook for tanks. Jane’s International Defense Review. June 2002.
42
Leclerc prepared for future conﬂicts (by RP). Jane’s International Defense Review. August 2002.
43
Hewish, M. Navies ask: is the coast clear? Jane’s International Defense Review. October 2003. S. 42–51.
44
DD(X) Class multimission destroyer, USA. [verkkodokumentti], SPG media limited, [viitattu 28.4.2004]. Saatavissa:
http://www.naval-technology.com/projects/dd21/index.html
45
Foxwell, D. & Lok, J. J. Approaching vanishing point:the emergence of stealth ships. Jane’s International Defense
Review. September 1998. S. 43
46
Stragie und Technik,, Januar 2007, p. 40
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Kuva 14.

11.4.2

Vasemmalla DDG-100048. Oikealla ruotsalainen SAT/MARK demonstraattori 49.

Tutkavaimennusmateriaalit, -rakenteet ja johtavat pinnoitteet

Kaluston tutkakaikupinnan hallinnassa voidaan periaatteessa hyödyntää viittä tutkalla vaikeasti havaittavaa materiaalikategoriaa: komposiitteja, keraameja, elastomeerejä,
maaleja ja pinnoitteita 50. Elastomeereistä, maaleista ja pinnoitteista voidaan tehdä
tutkasäteilyä absorboivia lisäämällä niihin esimerkiksi rautakarbonyyliä. Komposiitteja
käytetään rakenteellisina tutkasäteilyä absorboivina ratkaisuina ja taajuusselektiivisinä
pintoina. Esimerkiksi komposiitteja voidaan käyttää tutka-antennien suojakuvuissa,
kiinteissä maakohteissa ja taisteluajoneuvojen rungoissa, kuten DERA:n kehittämässä
ACAVP-taisteluajoneuvossa 51, 52. Keraameja voidaan tutka-absorption ohella käyttää
taajuusselektiivisissä pinnoissa, panssaroinnissa sekä kuumissa kohteissa. Mainituista
materiaaleista ainakin osaa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään maavoimien kalustoissa. Laivoissa käytetään enenevässä määrin komposiitteja pinnan yläpuolisiin osiin.
Tutkavaimennusmateriaalit
Tutkavaimennusmateriaalit (RAM) luokitellaan perinteisesti dielektrisiin ja magneettisiin materiaaleihin. Dielektrisillä materiaaleilla pyritään kumoamaan tutkapulssin vaihe. Magneettisilla materiaaleilla pyritään muuttamaan tutkasäteily lämmöksi. Kiinteästi
asennettavilta RAM-materiaaleilta vaaditaan tyypillisesti vähintään 20 dB:n vaimennusteho. Kiinteitä RAM-materiaaleja tulisi käyttää ainakin niissä uhkasuunnissa, joissa
kohde heijastaa saapuvan säteilyn suoraan takaisin tutkalle. Sen sijaan kulkuaaltojen
hallintaan riittää ruiskutettava pinnoite, johon on sekoitettu rautakarbonyylikiteitä. Esimerkiksi F-22 ja B-2 lentokoneissa käytetään ruiskutettavia pinnoitteita 53, 54.
RAM-materiaalit ovat painavia, joten niiden määrää pyritään pienentämään ilma-aluksissa. Lähitulevaisuudessa RAM-materiaalit tulevat edullisemmiksi, tuotteet helpommin
käytettäviksi ja niiden kulutuksen ja sään kesto parantunee. Nykyään robotit pystyvät jo
hoitamaan valtaosan häivelentokoneen pinnoittamisesta. Pegasuksen RAM-materiaaleil48

DD(X) ship [verkkokuva] Raytheon Company, 2002, [viitattu 30.4.2004] Saatavissa: http://www.raytheon.com/businesses/rids/gallery/72_ddx.jpg
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Kurzberichte International. [verkkodokumentti]. Sipotec.net. 2002. [viitattu 28.2.2004]. Saatavissa: http://www.sipotec.net/Neu_Wehrtechnik/Start_WT/KurzberIntern.html
50
Land Operations in the year 2020. NATO RTO-TR-8. 1999. S. 268.
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Foss, C. F. Advanced composite vehicle is rolled out. Jane’s Defence Weekly. March 22, 2000. S. 5
52
French, M. A. Composite materials for AFV’s. Military Technology. 8. 2000. S. 49–57..
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Pike J, F-22 Raptor Stealth. [verkkodokumentti]. GlobalSecurity.org, 20.9.2002. [viitattu 28.4.2004]. saatavissa:
http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/f-22-stealth.htm.
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Mulholland, D. New stealth coating expected to improve B-2 reliability. Defence News 2/2000
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le väitetään saadun jonkinlainen suolan ja kosteuden kesto. Ainakin osa valmistajista on
lisännyt RAM-materiaaleihin myös millimetrialueen vaimennuksen.
Perinteiset tutkavaimennusmateriaalit ovat pitkälle kehittyneitä ja tunnettuja ympäri
maailmaa. Tutkavaimennusmateriaalien suorituskyvyn ei oleteta juurikaan edistyvän.
Materiaalien tutkimuksessa keskitytään lähinnä operaatiovalmiuden ja logistiikan kehittämiseen eli parannetaan materiaalien korjattavuutta sekä kulutus- ja säänkesto-ominaisuuksia. Oletettavissa on, että materiaalien hinnat alenevat.
Tutkavaimennusrakenteet
Tutkavaimennusmateriaalien sijaan tutkavaimennusrakenteiden (RAS) osuus on kasvamassa yhä merkittävämmäksi. Tutkavaimennusrakenteilla päästäneen myös parempaan
VHF-alueen herätteiden hallintaan. RAS-konstruktiot muodostuvat tyypillisesti erilaisista kerroksista, joiden sähköiset- ja magneettiset ominaisuudet vaihtelevat hallitusti.
B2-pommittajan siiven reunaan kiinnitettävässä RAS-konstruktiossa on ulommaisena
ohut ferromagneettinen absorptiomateriaali, jonka alla on resistiivinen kerros. Resistiivinen kerros heijastaa korkeammat taajuudet, mutta päästää matalammat taajuudet
lävitseen. Resistiivisen kerroksen takana on lasikuituinen hunajakennorakenne, jossa
resistiivisyys muuttuu hallitusti. Tällaisen konstruktion pintakerrosten tehtävänä on
vaimentaa korkeataajuinen säteily, kun taas matalataajuisen säteilyn vaimentaminen
tapahtuu hunajakennorakenteesta ja pintakerroksesta heijastuneiden säteiden vuorovaikutuksen avulla. Hunajakennomaisista RAS-konstruktioista siirryttäneen paikoin laminaatteihin, jolloin kestävyyttä saadaan parannettua. Hiilikuitulaminaatteja sovelletaan
jo laajalti. 55
Johtavat elastomeerit
Sähköä johtavat elastomeerit ovat olleet laajan tutkimuksen kohteena. Niiden avulla
voidaan toteuttaa RAM-materiaaleja, dynaamisia RAM-materiaaleja ja sähkömagneettisesti muunneltavia materiaaleja. Vaimennusmateriaalikäytössä niillä on päästy X-alueella
(8 – 12,5 GHz) 5 – 15 dB vaimennukseen 56, 57. Lisäksi elastomeerit sallinevat suuriakin
kohteen muodon muutoksia säilyttäen silti häiveominaisuudet58. Elastomeerien avulla
voidaan esimerkiksi poistaa ohjainpintojen epäjatkuvuuskohtien aiheuttamat tutkaherätteet. Johtavat elastomeerit mahdollistavat erittäin vaikeasti havaittavien ilma-aluksien
toteuttamisen. Tulevaisuudessa nähtäneenkin lentokoneita, joissa ei ole minkäänlaisia
ohjainpintoja, vaan koneen ohjaus tapahtuu koko siiven muotoa muuttamalla.
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Parker, I. Material gains. Flight International. July 10, 2001. S. 35–39.
Wong, T. C. P. et al. Characterisation of conducting polymer-loaded composite materials, oblique incidence and their
application in radar absorbers. Antennas and Propagation, 1995. ICAP’95. Ninth International Conference. (Conf.
Publ. No. 407) 4–7.Apr.1995. S. 441–444 vol.1
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Franchitto, M. et al. Electromagnetic behaviour of radar absorbing materials based on conducting polymers. Microwave and Optoelectronics Conference, 2001. IMOC 2001. Proceedings 2001SBMO/IEEE MTT-S International,
Volume: 1, 6–10 Aug 200 S.137–140 vol.1
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11.4.3

Älykkäät tutkavaimennusmateriaalit

Dynaamisia RAM-materiaaleja on tutkittu ainakin 1990-luvulta lähtien. Materiaalien
toiminta perustuu siihen, että ne muuttavat sähköisiä ominaisuuksiaan kohdetta valaisevan tutkan taajuudelle sopivaksi. Johtavien polymeerien myötä dynaamiset RAM-materiaalit kykenevät sovittautumaan erittäin laajoille taajuusalueille 59, 60.
Vaihemuuttuvilla materiaaleilla pyritään heijastamaan tuleva tutkapulssi takaisin siten,
että pulssin taajuus on merkittävästi muuttunut. Vaihemuuttuvan materiaalin ominaisuudet muuntuvat sähköisiltä ominaisuuksiltaan pulssin aikana siten, että haluttu taajuus saadaan vaimennettua 61. Vaihemuuttuvat kalvot voidaan toteuttaa joko resistiivisesti tai reaktiivisesti. Resistiivisesti säädettävän kalvon aktivoituminen riippuu tulevan
tutka-aallon taajuudesta. Kalvon aktivoituessa resistanssi pienenee huomattavasti, jolloin
kalvo muuttuu eristeestä johtavaksi. Sähköä johtava kalvo vaimentaa tehokkaasti tutkasäteilyä. Reaktiivinen kalvo toimii vastaavanlaisella menetelmällä. Resistiivisellä kalvolla
saadaan 20 dB vaimennus 1 GHz kaistanleveydellä, ja reaktiivisella kalvolla vastaava
vaimennus 4 GHz kaistanleveydellä. Yhdistämällä kalvoja saadaan monikerrosrakenne,
jolla on mahdollista päästä samaan vaimennukseen lähes 10 GHz kaistanleveydellä. 62,
63

Kuten muutkin sähkömagneettisen spektrin häivealueet, myös millimetri- ja tutka-alueen häivetekniikka odottaa paljon tulevaisuuden älykkäiltä materiaaleilta. Nykyisin on
jo ilma-aluksissa käytetty esimerkiksi tutkan taajuudelle itsestään säätyviä vaimennusmateriaaleja. Meri- ja maavoimien kalustossa vastaavia materiaaleja ei ole vielä käytetty.

11.4.4

Metamateriaalit

Metamateriaalit esitellään kappaleessa 11.7. Periaatteessa ne mahdollistavat näkymättömyyskaavut, joissa saapuva tutka-aalto kierrätetään kohteen ohitse. Tutka-alueella metamateriaaleista tehtyjen näkymättömyyskaapujen demostraattoreita nähtäneen viiden
vuoden sisällä.
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11.4.5

Plasma

Pitkään teoriassa tunnettu plasma on tulossa myös häiveteknisiin sovelluksiin. Muotoilun ja vaimennusmateriaalien ohella tutkakaikupintaa voidaan pienentää plasman
avulla. On todennäköistä, että B-2 lentokoneessa luodaan siiven etu- ja takaosan välille
voimakas sähkökenttä. Sähkökentän vaikutuksesta ionisoitunut ilma toimii tutka-absorbenttina 64. Venäläistenkin väitetään kehittäneen useita tehokkaita plasmaan perustuvia
häivetekniikoita 65, 66. Esimerkiksi Venäjällä on onnistuneesti toteutettu plasmaa hyödyntävä tutka-antennin sähköinen suojakupu, jonka pinta on tutkasäteilyä vaimentava
tai läpäisevä tarpeen mukaan 67. Venäläiset ovat tarjonneet osaa plasmaan perustuvista
häivetekniikoista myös maastavientiin 68, 69. Tällä hetkellä plasmalla kyetään suojaamaan
kohteen pieniä, kriittisiä osia, mutta epäilemättä ensi vuosikymmenellä on olemassa
laitteistoja, joilla voidaan suojata koko kohde.

11.4.6

Tulevan tutka-aallon aktiivinen kumoaminen

Plasman lisäksi lentokoneiden tutkakaikupinnan hallintaan kehitetään aktiivisia tutka-aallonkompensointijärjestelmiä. Järjestelmien tarkoituksena on johtaa lentokoneen
ulkopintaan sähkövirtaa. Sähkövirta sekoittaa koneen ulkopinnasta heijastuvaa tutkaaaltoa, mikä pienentää koneesta muodostuvaa tutkakaikupintaa 70, 71. Tällaisilla järjestelmillä voidaan saavuttaa merkittäviä yli 100 dB vaimennuksia sovitetuilla taajuuksilla.

11.4.7

Tutkaherätteen hallinta maailmalla

Kohteen tutkahäivetekniikka on nopeasti yleistymässä maailmalla, ja yhä useammat
maat kehittävät tai hankkivat käyttöönsä häiveteknistä tai ainakin osittain häiveteknistä kalustoa. Ilma-aluksien osalta tutkakaikupinnan hallinnassa johtavia maita ovat
Yhdysvallat, Australia, Englanti, Ranska, Saksa, Ruotsi sekä Kiina ja Venäjä 72, 73, 74, 75.
Esimerkiksi venäläiset ovat vaimennusmateriaalien avulla pienentäneet Su-35 Flankerin
herätettä 15 dB alkuperäisestä76. Häivetekniikan kehittyessä maailmalla on siirrytty tutkimaan vastahäivetekniikoita, kuten VHF-alueen ja millimetrialueen tutkia, sekä kaksi64

Gunston, B. Military Power, Air International. January 2000. S. 37–41.
Katso viite 28 (Russian stealth research revealed)
66
Richardson, D. Stealth – the combat “ace”. Armada international – the air, sea and land communities’ publication
[verkkolehti]. [viitattu 14.1.2004]. Saatavissa: htt://www.armada.ch/03–4/article-full.cfm
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Sweetman,B. Hostile radar range cut on Su-35s. Jane’s International Defense Review. January 2004. S. 5.
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Cook, N. & Butowksi, P. Russians offer radical stealth device for export. Jane’s Defence Weekly. March 17, 1999.
69
Plasma stealth technology. [verkkodokumentti]. Venik’s Aviation. Päivitetty 10.1.2004 [ viitattu 28.4.2004]. Saatavissa: http://www.aeronautics.ru/archive/plasma/index.htm
70
Fulghum, D. Seek and destroy. New Scientist. December 4, 1999. S. 30
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Fulghum, D. Stealth retains value, but its monopoly wanes. Aviation Week & Space Technology. February 5, 2001.
S. 53.
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Sweetman, B., Cook, N. & Brown, N. Hidden agenda. Jane’s Defence Weekly. November 01, 2000.
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Steketee, M. Dassault expands stealthy UAV, UCAV development. Jane’s Defence Weekly. January 16, 2002.
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Novichkov, N. Radar upgrade offer for India’s Mig-21s. Jane’s Defence Weekly. June 14, 2000. S. 38
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Chang, Y. China launches new stealth ﬁghter project. Jane’s Defence Weekly. December 11, 2002.
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Sweetman B, Russian stealth research revealed [verkkodokumentti]. Journal of Electric Defence, Julkaistu tammikuussa
2004 [viitattu 28.04.2004]. Saatavissa: http://www.jedonline.com (etusivu), josta archives, 1/2004 ja EC monitoring.
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ja monipaikkatutkia. Viime vuosina Yhdysvalloissa on kehitetty myös vasta-vastahäivetekniikoita. Näissä kohteiden häiveominaisuuksia on parannettu erityisesti VHF-alueen
että millimetrialueen uhkia vastaan. Kaksipaikkatutkaherätteen hallinta on siellä myös
intensiivisen tutkimuksen kohteena.

11.5 Maastouttamisjärjestelmät
Asejärjestelmille ja –laveteille on kaupallisesti saatavilla pysyvästi tai väliaikaisesti asennettuja herätteiden hallintaan tarkoitettuja maastouttamisjärjestelmiä, joiden ominaisuuksia myös edelleen jatkokehitetään. Ns. ensimmäisen vaiheen maastouttamisjärjestelmät
on tarkoitettu kohteen UV-VIS-NIR- ja termisen sekä tutkaherätteen pienentämiseen
jo kohteen liikkuessa (MCS). Toisen vaiheen multispektraaliset maastouttamisjärjestelmät, jotka koostuvat kohotinsauvoista ja muotoon ommellusta naamioverkkomateriaalista, on tarkoitettu paikallaan olevan kohteen naamiointiin. Etenkin toisen vaiheen
maastouttamisjärjestelmiä tulee hyödyntää myös harhautuksen tukena.
UV-VIS-NIR-alueella saavutetaan jo nykyisillä maastouttamisjärjestelmillä tehokas
suoja, kunhan niitä käytetään taisteluteknisesti oikein. Tarvittaessa taustasta erottuvat
muodot, symmetriset ja suorat ääriviivat, varjot sekä kuviot tulee häivyttää käyttäen olosuhteisiin sopivia luonnonmateriaaleja tai sektorivarjoja. Oikein käytettynä toisen vaiheen maastouttamisjärjestelmä vaikeuttaa merkittävästi kohteen havaitsemista ja lähes
poikkeuksetta estää kohteen luokittelemisen ja tunnistamisen. Kuvassa 15 on esitetty
aseen päällä käytettävä, sektorivarjoihin perustuva maastouttamisjärjestelmä.

Kuva 15.

Sektorivarjojen alla oleva kohde kahdessa eri toimintaympäristössä.77

Kohteen termisen herätteen maastouttamiseksi on perinteisesti käytetty meistattuja naamioverkkoja, mutta niiden antama suoja ei ole nykyaikana riittävä. Meistatun isohkoreikäisen naamioverkon alta kohteen terminen heräte on verkosta huolimatta melko
hyvin erotettavissa. Käytöstä poistuvien meistattujen naamioverkkojen tilalle onkin
kehitetty uusia maastouttamismateriaaleja (esim. 3D-naamioverkko ULCAS). Uusista
77
Staudt, U.-P. Tarnmesskampagne MUSTAFA. Camouﬂage, Concealment and Deception (CCD) Symposium. Mannheim, Saksa 20.–22.10.2003.
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materiaaleista valmistettujen maastouttamisjärjestelmien alta kohteen terminen heräte
ei ole enää yhtä selvästi erotettavissa.
Uusienkin materiaalien lämmönläpäisevyys on toisinaan vielä liian suurta. Esimerkiksi
tasalämpöisessä toimintaympäristössä maastouttamisjärjestelmän alla liikkuvat lämpöisemmät kohteet on yhä havaittavissa. Ratkaisuksi edelliseen ongelmaan materiaalien
lämmönläpäisyä on alennettu entisestään, huolehtien etteivät muut vaaditut ominaisuudet heikkene muutoksista huolimatta. Toinen ongelma uusien maastouttamisjärjestelmien materiaaleissa on se, että niiden muodostama terminen heräte on usein hyvin
tasalämpöistä, mistä aiheutuu ongelmia varsinkin suuria pinta-aloja maastoutettaessa.
Liian tasalämpöiset pinta-alat poikkeavat selvästi toimintaympäristötaustoista, joissa havaitaan tavallisesti hyvinkin vaihtelevia termisiä herätteitä. Joissakin toimintaympäristöissä (esimerkiksi aavikolla) uusien maastouttamisjärjestelmien ongelma on se, että niiden terminen heräte on päivisin ympäristöään matalampi ja öisin vastaavasti korkeampi
(kuva 16). Tasalämpöisyyden muokkaamiseksi maastouttamisjärjestelmissä voidaan esimerkiksi käyttää kahta tai useampia materiaaleja, joiden TIR-alueen ominaisuudet ovat
erilaisia (kuva 17). Eri materiaalien erilaisten ominaisuuksien ansiosta maastouttamisjärjestelmän terminen heräte on rikkonaisempaa ja vaihtelevampaa.

Kuva 16.

Kaksi lämpökamerakuvaa uuden sukupolven maastouttamisjärjestelmästä78.

Kuvassa 16 ylempi kuva on otettu päivällä ja alempi yöllä. Kuvista havaitaan uuden sukupolven maastouttamisjärjestelmien tyypilliset ongelmakohdat, vaikka itse kohdetta ei
voida erottaa järjestelmän alta. Molemmissa kuvissa järjestelmä on liian tasalämpöinen,
ja lisäksi järjestelmä on päivällä ympäristöä kylmempi ja yöllä vastaavasti ympäristöä
lämpöisempi.
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Schwarz, A. Konzept fur ein Tarnnetz FIR fur Wusteneinsatz. Camouﬂage, Concealment and Deception (CCD) Symposium. Mannheim, Saksa 20.–22.10.2003.
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Kuva 17.

Saksalaisia ratkaisuehdotuksia uuden sukupolven maastouttamisjärjestelmien ongelmien voittamiseksi.79

Uusilla käytössä olevilla naamioverkoilla tai vanhemmilla erillisillä tutkanaamioverkoilla
saavutetaan 6 – 12 dB vaimennus. Tutkavaimennusominaisuuksia omaavat naamioverkot eivät kykene yksinään maastouttamaan kohdetta, mutta peitteisessä maastossa tai
yhdistettynä muihin häiveteknisiin ratkaisuihin niillä saavutetaan merkittävä lisäsuoja
80
. Vaikka niillä ei välttämättä estetä esimerkiksi ajoneuvon havaitsemista, ne vaikeuttavat ajoneuvon luokittelua. Länsimaiden lisäksi ainakin Venäjällä on omaa tutkanaamioverkkotuotantoa 81.

11.6 Valelaite- ja valemaalitekniikat
11.6.1

Valelaitteet

Valelaite on väline tai rakennelma, joka antaa todellista kohdetta uskottavasti muistuttavan vaikutelman. Valelaitteen tehtävänä on harhauttaa vihollisen tiedustelua ja mahdollisesti vetää asevaikutusta puoleensa. Valelaitteen tehokkuus riippuu tiedusteluun
käytetyn sensorin resoluutiosta, tiedusteluetäisyydestä ja tiedustelukuvan tarkasteluun
käytettävissä olevasta ajasta. Esimerkiksi vielä nykyään karkean resoluution tutkatiedustelua harhauttamaan riittää yksinkertaiset, passiiviset soppiheijastimet. Soppiheijastimet
heijastavat tutka-aallon takaisin tutkan suuntaan laajalla kulmavälillä. Toisaalta soppiheijastimet eivät riitä esimerkiksi SAR (Synthetic Aperture Radar) -kuvauksen harhauttamiseen, vaan valelaitteen on tutkakaikupinnaltaan ja fyysisiltä mitoiltaan muistutettava enemmän alkuperäistä kohdetta. Sensoritekniikan kehittyminen ja sensoreiden
lisääntyminen taistelukentällä asettaa valelaitteiden ominaisuuksille ja käytölle tiukentuvia vaatimuksia. Toimivan valelaitteen on ulkomitoiltaan muistutettava yhä enemmän
alkuperäistä kohdetta. Käyttötarkoituksesta riippuen valelaitteeseen räätälöidään tarvittavat ja riittävän yksityiskohtaiset herätteet sähkömagneettisen spektrin ultraviolettialueelta
aina tutkataajuuksille asti.
79

Katso viite 77 (Schwarz, 2003).
Saab Barracuda Radar, [verkkodokumentti] Saab Barracuda AB, 30.9.2003, [28.4.2004] saatavissa: http://www.barracuda.se/node1331.asp
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Antipov, A. Krasnaja Zvesda, [verkkodokumentti] Julkaistu 1.11.2002. [viitattu 9.12.2002]. Saatavissa: http://www.
redstar.ru/2002/11/01_11/1_01.html
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Täysimittaiset valelaitteet valmistetaan kovasta tai pehmeästä materiaalista. Kovat materiaalit vaativat usein kehikon, jonka päälle valelaite rakennetaan. Kehikko pyritään
käytettävyyden ja kuljetettavuuden helpottamiseksi tekemään mahdollisimman kevyeksi, helposti koottavaksi ja yksinkertaiseksi. Rakenteen keventämiseksi voidaan osia valelaitteesta valmistaa kevyemmistä materiaaleista, kuten metalloiduista tekstiileistä. Jos
valelaitteen rakennetta halutaan yksinkertaistaa ja pystytys- ja purkamisaikoja lyhentää,
käytetään ilmatäytteisiä valelaitteita. Ilmatäytteinen valelaite on pystytettävissä nopeasti
muutamissa minuuteissa, mutta purkaminen vie useita tunteja. Valelaitteen tutkakaikupinnan muodostamiseksi sen materiaalilta vaaditaan riittäviä tutkaheijastusominaisuuksia. Ilmatäytteisillä rakenteilla alkuperäisen kohteen tutkakaikupinnan muodostuksessa
on ongelmia, koska tasaisten pintojen ja suorien, terävien kulmien valmistaminen on
erittäin vaikeaa. Vaadittavat ominaisuudet on helpointa lisätä lujitemuovisiin rakenteisiin. Tulevaisuuden suuntauksena on, että valelaitteet ovat yhdistelmiä edellä esitetyistä
materiaaleista.
Valelaitteen terminen heräte voidaan generoida sähkö- tai polttoainekäyttöisillä lämmittimillä tai kemiallisilla reaktioilla. Nykyiset lämmitinjärjestelmät tuottavat tasaisen
termisen herätteen laajalle alueelle. Tulevaisuudessa tasainen terminen heräte ei riitä,
vaan herätteen on oltava yksityiskohtaisempi. Sähköiset lämmityselementit tarjonnevat
tähän tehtävään parhaimmat edellytykset.
Kuvassa 18 on sarja valokuvia ja lämpökamerakuvia saksalaisesta Patriot-torjuntaohjuksen valelaitteesta. Kuvassa 19 on valokuvia ukrainalaisesta S-300V laukaisualustan
valelaitteesta, joka on rakennettu PT-76-panssarivaunun alustalle. Kuvassa 20 on sarja
kiinalaisen Shape Simulation Equipment Co. Ltd. -yrityksen valmistamia ilmatäytteisiä
valelaitteita.

Kuva 18.

Saksalaisen Patriot-torjuntaohjuksen valelaite. Kuvassa oikealla on oikean
kohteen ja valelaitteen lämpöherätteet. 82

82

Staudt, U.-P. Militarische Forderungen aus der Sicht des Bedarfsträgers. Camouﬂage, Concealment and Deception
(CCD) symposium. Mannheim, Saksa 20.–22.10.2003.
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Kuva 19.

Ukrainalainen S-300V laukaisualustan valelaite PT-76-panssarivaunun
alustalle rakennettuna. 83

Kuva 20.

Kuvasarja Shape Simulation Equipment Co. Ltd. -yhtiön ilmalla täytettävistä valelaitteista. Vasemmalla ylhäällä Scud-ohjuksen valelaite84, oikealla
ylhäällä F-16-hävittäjän valelaite85 ja alhaalla taistelupanssarivaunun valelaite86 sekä valelaitteen87 yksityiskohtia. Alimmaisista kuvista nähdään helposti ilmatäytteisten valelaitteiden vaikeudet: tasaisten pintojen ja suorien,
terävien kulmien valmistaminen on erittäin hankalaa.
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Gyürösi, M. Decoy vehicle can mimic S-300V launcher. Jane’s Missiles and Rockets. August 2002.
Dummy Military [verkkodokumentti]. Shape Inﬂatable Manufacture Co. Copyright 2003 [viitattu 28.11.2003]. Saatavissa: http://www.shape.com.cn/html_en/dummy_military.htm
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11.6.2

Valemaalit

Valemaali on järjestelmälavetin omasuojaukseen liittyvä laukaistava, vapautettava tai hinattava fyysinen väline. Valemaalin tehtävä on harhauttaa vihollisen maalinosoitus- tai
maalinseurantajärjestelmää siten, että valemaalilla suojattavan lavetin todellinen sijainti
hämärtyy, peittyy tai heikkenee.
UV-VIS-NIR-TIR-alueilla valemaaleja ovat erilaiset suojasavut, heitteet ja soihdut, joiden tehtävänä on kätkeä kohde sensoreilta. Suojasavut ja heitteet toimivat parhaiten näkyvän valon alueella. TIR-alueella suojaa ei saada ilman, että suojasavuihin ja heitteisiin
lisätään termisen alueen sensoreita vastaan suojaa antavia partikkeleita, kuten isompia,
jauhettuja hiilipartikkeleita tai ilmassa palavia, hitaasti leijuen laskeutuvia partikkeleita.
Soihtujen ongelmaksi on havaittu se, että intensiivisen näkyvyytensä vuoksi niiden käyttäjä havaitaan hyvinkin pitkiltä etäisyyksiltä. Asian korjaamiseksi on kehitetty visuaalisesti vähemmän näkyviä soihtuja, jotka antavat kuitenkin vähintään vastaavan suojan
termisen infrapuna-alueen sensoreita vastaan. Kuvassa 21 on esimerkki Leopard- taistelupanssarivaunun omasuojaheitteiden käytöstä.

Kuva 21.

Valokuvasarja Leopard-taistelupanssarivaunun omasuojaheitteiden käytöstä.88

Millimetri- ja tutka-alueen valemaalit luokitellaan aktiivisiin ja passiivisiin välineisiin.
Koska aktiiviset valemaalit lähettävät omaa herätettään, voidaan puhua myös häirinnästä. Puoliaktiiviset valemaalit sieppaavat lähettävän tutkan pulssin ja heijastavat sen
vahvistettuna takaisin tutkalle. Puoliaktiivisella valemaalilla voidaan luoda pistejono kuvaavalle tutkalle. Kehittyneemmällä puoliaktiivisella valemaalilla voidaan luoda haluttu
määrä pisteitä tutkalle ja simuloida myös kohteen liikettä. Puoliaktiivisiin valemaaleihin
88

A counter to PGMs proposed (by JJL). Jane’s International Defense Review. August 2003.
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on usein lisätty myös passiivinen heräte. Passiiviset valemaalit eivät vahvista signaalia
elektronisesti, vaan se heijastetaan takaisin tutkalle. Passiivisia valemaaleja ovat silput,
soppiheijastimet, Lunebergin linssit ja metalloidut pallot.

11.7 Uusien tekniikoiden läpimurrot ja niiden
vaikutus häivetekniikkaan
Metamateriaaleiksi kutsutaan keinotekoisia materiaaleja, joilla on hilarakenteesta johtuvia luonnon materiaaleista poikkeavia ominaisuuksia. Tavallisilla materiaaleilla atomeista muodostuva hilarakenne määrää niiden sähkömagneettiset ominaisuudet. Metamateriaaleissa hila muodostuu pienistä virtapiireistä, jotka reagoivat ulkoiseen säteilyyn,
tuottavat oman säteilykenttänsä ja määrittävät materiaalin säteilyn heijastus- ja taittoominaisuudet.
Metamateriaaleilla on jaksottainen rakenne, mikä on yhteistä fotonikiteiden ja taajuusselektiivisten pintojen kanssa. Erona on kuitenkin se, että jälkimmäisten rakennepiirteet
ovat samaa kokoluokkaa kuin aallonpituudet, joilla ne toimivat. Sen sijaan metamateriaalien hilayksiköt ovat kooltaan paljon pienempiä kuin sähkömagneettisen säteilyn
aallonpituus.
Erityisen mielenkiintoisia ovat metamateriaalit, joiden heijastuskerroin on negatiivinen. Tutka-alueella negatiivinen heijastuskerroin joudutaan toteuttamaan keinotekoisin
rakentein. Valon taittumislain, Snellin lain, mukaisesti negatiivinen heijastuskerroin,
kääntää pintaan tulleen sähkömagneettisen aallon tulosuuntaansa (kuva 22).

Kuva 22.

89

Säteilyn kulkureitti, kun se kohtaa materiaalin, jolla on negatiivinen heijastuskerroin.89

http://www.aph.uni-karlsruhe.de/ag/wegener/meta/meta.html luettu 27.9.2007
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Tällaisella materiaalilla saapunut säteily voidaan ohjata haluttuun suuntaan. Jos materiaalille tehdään sopiva kerrosrakenne, säteily kiertää kokonaan kohteen ohitse. Tällöin
kohteen taakse ei muodostu paljastavaa varjoa, kuva 23.

Kuva 23.

Sähkömagneettisen aallon jakautuminen metamateriaalissa, jonka heijastuskerroin on hallitusti kontrolloitu. (a) täydelliset materiaaliominaisuudet,
(b) kohtalaiset materiaaliominaisuudet, (c) pelkkä sylinteri, (d) mitatut tulokset. 90

Vain teoriassa aiemmin tunnetut metamateriaalit nousivat tietoisuuteen vuonna 2001,
kun kyettiin käytännössä tuottamaan negatiivisen heijastuskertoimen materiaaleja.91, 92
Ensimmäinen sovellus raportoitiin vuonna 2006, kun J. Pendry et. al. ennusti laskennallisesti ja toteutti metamateriaalirakenteen, joka kätki keskustaan sijoitetun kappaleen
sähkömagneettiselta säteilyltä 93, 94. Sovellus sai nimen näkymättömyyskaapu95 (kuva
24). Metamateriaalit valittiin vuonna 2006 kymmenen merkittävimmän innovaation
listalle.
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D.Schurig et al., Metamaterial Electromagnetic Cloak at Microwave Frequencies, Science, vol 314, pp-977-980,
10.11.2006.
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http://www.tkk.ﬁ/YKSIKOT/Sahkomagnettiikka/Kurssit/s-96.4620/ luettu 12.09.2007; Luennot: S. Tretjakov, Electromagnetic response of small complex particles, ja S. Tretjakov, Negative-index metamaterials.
92
R.A. Shelby, Science, vol 292, pp. 77-79, 2001
93
J.B. Pendry et al., Controlling Electromagnetic Fields, Science, vol 312, pp. 1780-1782, 23.6.2006
94
viite 90
95
A. Cho, Voila! Cloak of Invisibility Unveiled, Science, vol 314, 20.10.2006
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Kuva 24.

Metamateriaalirakenne, joka kätkee keskustassaan olevan kappaleen tutkalta96. Läpinäkyvissä pikkukuvissa on esitetty metamateriaalin keinotekoinen rakenneyksikkö, induktanssi-kapasitanssipiiri, viitan etu- ja takapinnalla.

Negatiivisen heijastuskertoimen metamateriaalit perustuvat rakenteeseen, jossa on pieniä uhkataajuudelle sovitettuja induktanssi-kapasitanssi (LC) – piirejä. Kuvan 24 metallirakenteen silmukat muodostavat kukin tällaisen piirin. Tutka-alueilla rakenteita on
teknisesti helppoa toteuttaa ja siellä onkin viiden vuoden sisällä odotettavissa uusia sovelluksia metamateriaaleista. Sen sijaan optisella alueella rakenteet ovat niin pieniä, että
tämän päivän tekniikoilla ne ovat hankalasti toteutettavissa suuressa mittakaavassa. Optiselle alueelle on toki tehty metamateriaaleja97. Vuonna 2007 Y. Feng et. al. kehitti uuden yksinkertaisemman rakenteen optisille metamateriaaleille, missä aikaisemman noin
40 nm silmukoista koostuvan mosaiikkirakenteen sijaan käytetäänkin sopivanvahvuisia
kerroksia eristettä ja metallia. 98, 99 Tämä mahdollistaa huomattavasti yksinkertaisemman
ja helpommin toteutettavan rakenteen.
On selvää, että metamateriaalit tulevat olemaan lähivuosina voimakkaan tutkimuksellisen panostuksen kohteena. Sotilaallisessa mielessä ne antavat uuden näkökulman
kätkeytymiseen ja näkymättömyyteen. Tässä vaiheessa tekniikka on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa, ja A. Chon mukaan ensimmäiset kätkeytymislaitteet ilmestyvät viiden
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vuoden sisällä 100. Näin ollen sotilassovellukset lienevät 10–15 vuoden päässä. Tekniikan
lopullista merkitystä on tässä vaiheessa hankala arvioida. Sen mahdollisuudet esimerkiksi tutkatiedustelua vastaan ovat lupaavat, ja metamateriaalit tarjoavat merkittäviä häiveteknisiä mahdollisuuksia tutka-alueelta aina optiselle alueelle asti. Metamateriaaleillakaan ei luultavasti koskaan päästä kenttäolosuhteissa täydelliseen näkymättömyyteen,
mutta niillä voitaneen pienentää kohteiden herätettä merkittävästi. Tekniikalla voidaan
mahdollisesti toteuttaa mm. naamioverkkoihin vaimennusominaisuuksia. Tähän asti
verkoilla saavutettu vaimennus on perustunut lähinnä säteilyn suuntaamiseen. Itse verkkojen vaimennus on ollut vähäistä.

11.8 Johtopäätökset
Viime vuosikymmenten aikana on panostettu runsaasti resursseja erityisesti ensilinjan
lentävän kaluston häivetekniikan kehittämiseen. Yhdysvallat on ollut pitkään häivetekniikan edelläkävijä ja se myös pyrkii säilyttämään teknisen etumatkansa. Viime vuosina
myös Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa on kehitetty häiveteknisiä laitteita. Euroopassa
on pääosin panostettu matalaherätteisiin lennokkeihin, mutta osaaminen on siirrettävissä myös lentokoneisiin. Näin ollen ilmavoimien osalta häivetekniikan sotilaallinen merkitys on voimakkaasti kasvava. Sama koskee myös maa- ja merivoimia. Lähitulevaisuudessa meri- ja maavoimien kalustoa kehitetään ilma-aluksissa jo olevien häiveteknisten
ratkaisujen pohjalta. Tämä kehitys tulee näkymään aina yksittäisen taistelijan varusteissa
asti. Tulevaisuudessa ei voida ajatellakaan, että uutta varustusta kehitettäisiin ottamatta
huomioon häiveteknisiä vaatimuksia.
Häiveteknisten vaatimusten ottamista huomioon jo sotavarustesuunnittelun alkuvaiheessa ei voi ylikorostaa. Häivetekniikka tulee yhdeksi tärkeimmistä suunnitteluparametreista. Tämä oli havaittavissa esimerkiksi häivelentokoneiden suunnittelussa, jossa
jopa koneiden aerodynaamisia ominaisuuksia on uhrattu häivetekniikan hyväksi. Toisaalta häivetekniikka ei aina vaadi kalliita ratkaisuja tai uhrauksia. Monia häiveteknisiä
parannuksia voidaan toteuttaa muotoilun ja rakennesuunnittelun avulla tai vain tekemällä oikeita valintoja lähes ilman lisäkustannuksia. Tärkeintä on tietää, mihin pyritään.
Suunnittelun apuvälineet, mallinnus ja simulointi sekä erilaiset laskentaohjelmat, kehittyvät ja tulevat olemaan arkipäivän työkaluja kaikilla häivetekniikan osa-alueilla. Vain
niitä käyttämällä on mahdollista päästä onnistuneeseen lopputulokseen.
UV-VIS-NIR-alueen häivetekniikkaa hallitsevat lähitulevaisuudessa perinteiset menetelmät: naamiomaalaus ja maastouttamisjärjestelmät. Naamiomaaleissa tapahtuu pigmenttien kehitystä lähinnä heijastavan infrapunan alueella, koska sensorien herkkyydet
paranevat ja sensorien toiminta-alue laajenee. Vielä toistaiseksi älykkäiden materiaalien
valmistus on melko kallista ja monimutkaista, vaikkakin tiettyjä sovelluksia on jo nyt
kaupallisessa tuotannossa. Adaptiiviseen häivetekniikkaan soveltuvia älykkäitä materiaaleja tutkitaan laajasti. Eriasteisia teknologiademonstraattoreita älykkäistä häivemateriaaleista ja adaptiivisesta häivetekniikasta nähtäneen jo lähitulevaisuudessa, mutta massatuotantoon on vielä matkaa. Varsinainen adaptiivisen häivetekniikan käyttöönotto
alkanee 2010-luvulla asteittain.
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Termisen infrapunan alueella jäähdytys ja eristäminen säilyttävät valta-asemansa lähitulevaisuudessa. Uuden kaluston suunnittelussa mietitään entistä paremmin lämpöherätteiden paikat, ja kohteissa ne sijoitetaan suuntiin, joista niitä ei ole havaittavissa ensisijaisista uhkasuunnista. Staattiset maastouttamisjärjestelmät korvattaneen kohteeseen
pysyvästi asennettavilla herätteiden hallintajärjestelmillä, jotka toimivat tyydyttävästi
myös kohteen liikkuessa. 2010-luvulla matalaemissiiviset pinnat hallinnevat termisen
alueen häivetekniikkaa. Erityisesti hyvällä suunnittelulla matalaherätteiseksi saatujen
kohteiden yleistyminen helpottaa matalaemissiivisten pintojen toimintaedellytyksiä.
2020-luvulla valta-asemaan noussevat adaptiiviset herätteiden hallintajärjestelmät, jotka
tunnistavat ympäristönsä lämpöemissiot ja sopeutuvat toimintaympäristönsä muutoksiin. Luonnollisesti tulevaisuudenkuvan edellytyksenä on, että hallintajärjestelmissä tarvittavat materiaalit ovat kehittyneet tuotantoasteelle.
Tutka-alueella ilmakalusto edustaa teknologian kärkeä. Ilmavoimilla materiaalikehitys
mahdollistaa muotoilun viemisen huippuunsa jo 2010- luvulla. Parhaimmillaan ohjainpinnoista voidaan luopua kokonaan ja käyttää muotoutuvaa siipeä. Tämä mahdollistaa erittäin matalan tutkakaikupinnan kohteet. Kärkiteknologian ilma-kalustolla on jo
käytössään adaptiivisia ja mahdollisesti älykkäitä materiaaleja sekä johtavia elastomeerejä. Tällaisten materiaalien ominaisuudet tulevat parantumaan sekä niiden käyttö tulee
merkittävästi kasvamaan 2010- ja 2020- luvuilla. Maavoimien tutkahäivetekniikka on
selvästi ilmavoimia jäljessä. Siitä voidaan todeta, että lyhyellä tarkastelujaksolla, 2010luvulla, sitä hallitsee vaimennusmateriaalien ja maastouttamisjärjestelmien käyttö.
Keskipitkällä tarkastelujaksolla, 2020- luvulla, pääosassa maavoimien kalustoa häivetekninen muotoilu on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ensi vuosikymmenen
loppupuoliskolla myös maavoimien tutkahäivetekniikkaan ilmestynevät älykkäät materiaalit. Merivoimien kaluston tutkahäivetekniikan kehittymisen oletetaan kulkevan
ilma-alusten ja maavoimien kaluston puolessa välissä.
Häivetekniikassa suurimmat odotukset kohdistuvat pintamateriaaleihin, joiden lupaavimmat tekniikat ovat:
v Johtavat pinnoitteet mahdollistavat erityisominaisuuksia omaavien maastouttamispintojen tekemisen, kuten esimerkiksi emissiivisyydeltään säädeltävä pinta.
v Elektrokromiset materiaalit mahdollistavat vastaavasti kohteen pinnan kuvioinnin ja
herätteen vaihtelemisen ympäröivän taustan mukaisesti (demonstroitu visuaalialueella).
v Johtavilla elastomeereillä voidaan toteuttaa ehjiä pintoja taitoskohtien yli, mikä vaaditaan erittäin matalaan tutkaherätteeseen (ultra low observable).
v Sähköisesti säädettäviä materiaaleja tullaan soveltamaan ensisijaisesti antennien suojakuvuissa eli radomeissa.
v Metamateriaalit mahdollistavat esimerkiksi tutka-aallon hallitun ohjaamisen kohteen ohi, jolloin itse kohteesta tulee näkymätön. Vastaavaa tutkitaan myös optisella
alueella.
v Uudet näyttötekniikat mahdollistavat ohuiden taipuisien näyttöjen valmistuksen
elektro-optisen naamioinnin tarpeisiin (demonstroitu visuaalialueella).
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Nanotekniikalla tulee olemaan merkittävä rooli lähes kaikessa häivetekniikkaan liittyvien tekniikoiden kehittymisessä, koska sen avulla materiaalien ominaisuuksia voidaan
muokata entistä tarkemmin.
Edellä mainitut tekniikat ovat alkuvaiheessa todennäköisesti kalliita. Siksi –aivan tärkeintä kalustoa lukuun ottamatta– häivetekniikka taloudellisista ja teknisistä syistä kulkee sensoritekniikan perässä. Tämän vuoksi tulevaisuudessakin on yhä edelleen otettava
huomioon katveiden ja luonnon antama suoja sekä valelaitteiden ja muun harhautuksen
käyttö. Valelaitetekniikan avulla voidaan luoda valelaitteita/-maaleja kohteen ympärille.
Käytettäessä maastouttamisessa adaptiivisia pintoja harhauttamisen toimintaedellytykset tulevat tulevaisuudessa olemaan matalaherätteisten kohteiden osalla yhä paremmat.

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

475

12. CBRN-ASEET JA SUOJA
Dos Tarmo Humppi, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
Insevl Juhani Juutilainen, Pääesikunta, Operatiivinen osasto
FM Markku Kettunen, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
LT Tapio Kuitunen, Sotilaslääketieteen Keskus
DI Miia Luhtalampi, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
FT Paula Maatela, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
LT, Dos Simo Nikkari, Sotilaslääketieteen Keskus
ELT Lasse Nuotio, Sotilaslääketieteen Keskus
FL Matti Puutio, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos

12.1 Kemialliset aseet
12.1.1

Johdanto

Kemialliset aseet eli C-aseet muodostavat yhden osakokonaisuuden CBRN (Chemical,
Biological, Radiological, Nuclear) aseista. Ne voidaan määritellä kemiallisiksi yhdisteiksi joita käytetään sotatoimissa tarkoituksena aiheuttaa kuolemaa tai pysyviä vammoja ihmisten, eläinten tai kasvien normaaleissa elintoiminnoissa. Sen teho perustuu
aineen myrkkyvaikutukseen, joka yleensä on hyvin valikoiva kohteessaan eli tietyn elintärkeän toiminnon lamaannuttaminen. Tästä yksi esimerkki on hermokaasut, jotka estävät asetyylikolinesteraasi-entsyymin toiminnan ja aiheuttavat koko hermojärjestelmän
lamaantumisen ja lopulta kuoleman.
Kemiallinen ase tarkoittaa myös asejärjestelmää, jossa kemiallisia taisteluaineita levitetään eri menetelmin, kuten tykistöasein, lentopommein ja kemiallisilla miinoitteilla.
Kemiallinen ase on yksinomaan tarkoitettu elävää voimaa vastaan tarkoituksena tuhota
ihmisiä ja siten saavuttaa taktista tai strategista etua. Tosin etu voidaan saavuttaa myös
käyttämällä kemiallista asetta eräänlaisena kemiallisena miinoitteena, jossa tavoitteena
on estää tai vaikuttaa alueen käyttöä ja pakottaa pitkäaikaiseen suojautumiseen. Kemiallisen aseen käyttö sotatoimissa on ollut hyvin harvinaista lukuun ottamatta ensimmäistä maailmansotaa. Syynä lienee kehittynyt taistelijan CBRN-suojavarustus, joka antaa
erinomaisen suojan kemiallisia uhkia vastaan. Heikoin lenkki suojavarustuksessa on oikea-aikaisen ja luotettavan havainnon saaminen kemiallisen aseen käytöstä.
Nykyisin kemiallisen aseen sotilaallinen uhka nähdään asymmetrisena, low-tech vastaan
high-tech asetelmana. Sitä kuvaa hyvin David-Goliat vertaus, jossa hyvin alkeellisin keinoin torjutaan teknisesti ja varustukseltaan vahva vastustaja. Hyvin koulutettu ja varustettu tekno/tele-armeija on sittenkin melko haavoittuva silloin kun vastustaja turvautuu
kemiallisiin aseisiin tai edes uhkaa niiden käytöllä. Vaikutus on osin varmasti psykologinen ja osin johtuu puutteellisista ilmaisu- ja tunnistamismenetelmistä. Näkymätön
vihollinen on aina hankala vastustaja.
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Strategisen iskun toteuttaminen kemiallisin asein voi olla merkittävä uhkakuva. Se voidaan toteuttaa yllättävänä iskuna käyttäen lamaannuttavia aineita tarkoituksena eliminoida sotilas ja/tai poliittinen johto. Se voi olla myös isku tarkasti valittuun sotilasyksikköön tai siviilikohteeseen. Jälkimmäisessä tapauksessa on tarkoitus vakavasti häiritä
yhteiskunnan toimintoja ja kiinnittää huomio pois sotilaallisesta uhasta.
Yhteiskunnan teknisen kehityksen ja hyvinvoinnin myötä se on vahvasti kemikalisoitunut. Monet teollisuuskemikaalit (TIC=Toxic Industrial Chemicals) ovat toksisuudeltaan lähes hermokaasuihin verrattavia yhdisteitä. Kemikaalivarastot ja tuotantolaitokset
voivat olla houkutteleva kohde silloin kun tavoite on vaikeuttaa vastustajan operaatioita
ja sitoa joukkoja pelastus- ja raivaustoimintaan.
Kemiallista aseteknologiaa on syytä tarkastella sekä asekehittelijän että suojan näkökulmasta. Edellisen mielenkiinto kohdistuu mahdollisimman tehokkaan ja vastapuolen
suojauksen murtamiseen kykenevän aseen kehittäminen. Ensimmäisessä maailmansodassa suojavälineitä ei ollut, jolloin voitiin käyttää mitä tahansa myrkyllistä kemikaalia
järkyttävien tappioiden aikaansaamiseksi. Kuitenkin hyvin nopeasti kehitettiin joukoille
alkeellinen kaasunaamari ja sen seurauksena miestappiot vähenivät. Kemiallinen ase säilytti kuitenkin tehokkuuntensa, kun hermokaasut keksittiin toisessa maailmansodassa.
Tosin suojanaamarin kehitys eteni ja vaikea on arvioida mikä vaikutus olisi ollut hermokaasujen käytöllä sodan kulkuun. Siviiliväestön suojaaminen hermokaasujen vaikutuksilta olisi lienee ollut ylivoimainen tehtävä. Sodan jälkeen Yhdysvalloissa kehitettiin Vtyypin hermokaasut ja binäääriteknologia. CBRN-suojaus on ollut jatkuvan kehityksen
kohteena. Siinä tavoitteena on ollut entistä parempi suoja ja alhaisempi kuormittavuus
ja käyttömukavuus. Ilmaisu ja tunnistamismenetelmien osalta edistys toisesta maailmansodasta nykypäivään on ollut huimaava.

12.1.2

Kemialliset taisteluaineet

Taulukkoon 1 on koottu merkittävimmät taisteluaineet jaoteltuina aikakausien mukaan
Ensimmäisen sukupolven (I sukupolvi, I generation, 1 G) yhdisteet ovat tavanomaisia
myrkyllisiksi havaittuja kemikaaleja kuten kloori ja fosgeeni. Tukahduttavat, syövyttävät
ja yleismyrkylliset taisteluaineet ovat kaikki 1G aineita. Näistä ainoastaan sinappikaasulla ja lewisiitillä lienee sotilaallista merkitystä. Näistä tunnetuista kemiallisista taisteluaineista kaikkein merkittävimmän ryhmän muodostavat G- ja V-tyypin hermokaasut,
joista edellämainitut kehitettiin toisen maailmansodan aikana Saksassa ja jälkimmäiset
50- ja 60 -luvuilla Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen uusia agensseja ei ole kehitetty tai ainakaan niitä ei ole julkisesti kuvattu.
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Taulukko 1. Tunnetuimmat kemialliset taisteluaineet
Ryhmä
Ärsyttävät (irridants)
Tukahduttavat (choking agents)
Syövyttävät (vesicants)
Yleismyrkylliset (blood agents)
G-hermokaasut (G nerve
agents)
V-hermokaasut (V-nerve
agents)
Inkapasitoivat (incapasitans)
Muut

Aine
CS ja CN kyynelkaasut, pippurikaasu
Kloori, fosgeeni,
Typpi- ja rikkisinappiikaasut, levisiitti
Syaanivety, kloorisyaani
Sariini, somaani, tabuuni, syklosariini,

Sukupolvi
1 G-2G
1G
1G
1G
2G

VX, VE, VG, VM

3G

Fentanyyli, Ketamiini, LSD, BZ
Novichok, Foliant, A230, A 331, A 232

3 G (3 G)
4G

Neljännen sukupolven taistelukaasut (Novichok ym) ovat aikaisempia huomattavasti
myrkyllisempiä. Esimerkiksi Novichoc –7 olisi jopa kymmenen kertaa VX-hermokaasua
myrkyllisempi. Ne valmistetaan tavallisesti binääri-periaatteella. Binäärikomponentit
ovat ”laillisia” kemikaaleja, joilla rauhanomainen käyttö torjunta-aineina tai lääkeaineiden raaka-aineina. Niiden uskotaan olevan orgaanisia fosforiyhdisteitä, joiden kemiallisesta rakenteesta puuttuu suora fosfori-hiilisidos. Niiden toksisuus ei välttämättä perustu astetyylikolinesteraasi-inhibitioon (kuten hermokaasuilla). Tästä aiheutuu ongelmia
suojelulääkinnälle, koska nykyiset hermokaasuantidootit on tarkoitettu hermokaasumyrkytysten hoitoon.
Tulevaisuuden taisteluaineteknologiassa voidaan nähdä 3 eri kehityslinjaa
a) Modiﬁoidut 1G-3 G taisteluaineet ja TIC (=vanha teknologia mutta uusi, tehokkaampia käyttötapa)
b) 4G sekä vanha käyttötapa ja doktriini
c) Viidennen sukupolven agenssit 5 G
Ensimmäisestä tapauksesta on kyse silloin, kuin perinteisiä tst-aineita käytetään uudella
tavalla tai ne on modiﬁoitu (=formuloitu) toimimaan tehokkaammin. Esimerkkinä
ovat binääriaseet, sitkostetut yhdisteet, mikrokapseloidut aineet. Mikro- ja nanokapseloidut tst-aineet levitetään aerosolina ja siinä tavoitteena on lisätä aineen pysyvyyttä ja
toksisuutta, vaikeuttaa ilmaisua ja heikentää suojautumismahdollisuutta.
Tulevaisuuden uhkakuvissa neljännen sukupolven agenssit (kohta b) edustavat todennäköisintä kehityslinjaa. Tällöin kyseeseen tulevat binääriset tst-aineet joiden salainen
ja peitelty valmistus on mahdollista, jopa takalinjan tuntumassa. Sabotaasi- ja terroritoimintaan tällaiset aineet tarjoavat merkittävän potentiaalin. Entisen Neuvostoliiton
hajoamisen seurauksena asetutkijat ovat jäänet toimettomiksi ja tällöin on vaarana tietämyksen vuotaminen muualle.

12.1.3. Kemialliset aseet ja suoja
12.1.3.1 Kemiallisen aseen käyttö
Kemiallisia aseita voidaan levittää hyvinkin erilaisilla asejärjestelmillä kuten ballistisilla ja risteilyohjuksilla, lentopommeilla, tykistökranaateilla, miinoilla tai sumuttamalla.
Näihin kaikkiin levitystekniikoihin liittyy tiettyjä teknisiä ongelmia. Ammusten ja ohSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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justen ballistiset ominaisuudet ovat vaikeasti hallittavia asioita. Tämä johtuu erityisesti
siitä, että nestemäisinä aineina kemialliset taisteluaineet pyrkivät liikkumaan ja siten
epästabiloimaan ammuksen lentorataa. Seurauksena on pahimmillaan aseen harhautuminen maalista. Lisäksi tehokkaan asevaikutuksen aikaansaamiseksi ammus tulee
räjäyttää sopivalla korkeudella. Maassa tapahtuva räjäytys voi aiheuttaa taisteluaineen
sekoittumisen maa-ainekseen, jolloin asevaikutus jää toivottua vähäisemmäksi.
Kemiallisen aseen tärkeimpiä kohteita ovat joukkojen keskitysalueet, johtamis- ja huoltokeskukset, ilma- ja laivastotukikohdat sekä infrastruktuuri. Käytettävä taisteluaine
voidaan valita halutun vaikutuksen mukaan. Pitkäaikainen vaikutus saadaan ns. maastokaasuilla, esim VX:llä ja jolloin tavoitteena on estää maaston tai kulku-urien käyttö.
Ilmakaasuja (esim. sariini) käytetään haluttaessa hyvin lyhytaikaista vaikusta. Sääolosuhteet (lämpö, tuuli) ja maasto vaikuttavat kuitenkin merkittävästi aineiden pysyvyyteen joten tarkka rajanveto ilma- ja maastokaasujen välille on mahdotonta.
Kemiallisen aseen teknologiassa ei viime vuosikymmeninä ole tapahtunut merkittävää kehittymistä lukuun ottamatta binääriaseita. Binääriaseissa kemialliset taisteluaineet
ovat lähtöaineinaan eli prekursoreinaan. Tyypillisesti binääriammuksessa on kaksi eri
kemikaalia omissa säiliöissään. Kun tällainen ammus laukaistaan, niin säiliöt rikkoutuvat ja aneet sekoittuvat ja reagoivat keskenään muodostaen myrkyllisen taisteluaineen.
Irakin ja Afganistanin sodat ovat tuoneen mukaan uuden näkökulman CBRN-keskusteluun. Tienvarsipommit ja itsekyhätyt räjähteet ovat muodostuneet todelliseksi uhaksi.
Uskotaan ja pelätään myös vastaavia iskuja toteutettavan käyttäen kemiallisia aineita.
Improvisoidut CBRN (iCBRN) aseet ja aseviritelmät muodostavat ehkä vielä suuremman huolenaiheen kuin perinteinen CBRN asekäyttö.

12.1.3.2 Suoja
Suojautuminen kemiallisen aseen vaikutuksia vastaan voidaan jakaa kolmeen eri osakokonaisuuteen
– Ilmaisu ja tunnistaminen
– Hengityksen ja ihon suojaus (fysikaalinen suojautumien)
– Puhdistustoiminta
– Lääkinnällinen suoja
Ilmaisun ja tunnistamisen keskeinen tehtävä on antaa riittävän aikainen ennakkovaroitus uhkaavasta vaarasta ja mahdollistaa yksilön ja joukkojen suojautumisen. Nykyaikainen ilmaisuteknologia tarjoaa varsin hyvät lähtökohdat C-aseiden käytön havaitsemiseen. Hengityksen ja ihon suojaus perustuu vielä nykyäänkin suodatustekniikkaan,
jossa aktiivihiili on keskeisessä asemassa. Nykyaikainen suojanaamari on erinomaisen
hyvä suojavaruste yksittäiselle sotilaalle. Puhdistusvälineet ja menetelmät tunnetaan
hyvin ja niiden tehokkuus on kohtalainen. Suojelulääkinnän alueella hermokaasuja vastaan on kehitetty tehokasta vastalääkintää.
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Uudet kehitystrendit nano- ja informaatioteknologian alueella tarjoavat täysin uusia
mahdollisuuksia kehittää CBRN suojaa. Erilaiset nanosensorit voivat tulevaisuudessa
korvata nykyisin käytössä olevat ilmaisimet. Uudet suodatinmateriaalit ja itsepuhdistuvat pinnoitteet voivat olla arkipäivää 2030 luvulla. Nopeasti kehittyvä informaatioteknologia mahdollistaa CBRN taistelukentän mallintamisen ja simuloinnin. Tämä
puolestaan tarjoaa todenmukaisen virtuaali -CBRN-ympäristön, jossa joukkoja voidaan
kouluttaa ja harjoittaa.
Uusissa kehittyvissä teknologioista voi myös ilmaantua uusia uhkia. Nanopartikkeliteknologian kehittymisen myötä lienee mahdollista kehittää ”nanokaasuja”, jossa kemiallinen taisteluaine on formuloitu nanopartikkeli-muotoon. Näiden aineiden ilmaisu ja
tunnistamien ei liene mahdollista nykyisillä välineillä ja tekniikoilla. Myös perinteinen
aktiivihiilen perustuva suodatus ei toimi, tosin sanoen suojanaamari ei ole suojanaamari.

12.1.4

Ilmaisu, hälyttäminen ja tunnistaminen

12.1.4.1 Kohdehälyttimet
Kemiallisten taisteluaineiden ilmaisutekniikat ovat olleet käytössä jo vuosikymmeniä
ja siksi niillä kyetään reaaliaikaiseen ja taistelukentän olosuhteissa (tiedustelu- ja puhdistustoiminta) tapahtuvaan suhteellisen luotettavaan kemiallisten agenssien tunnistamiseen ja karakterisointiin. Lisäksi ilmaisinten käyttötarve laajeni työhygienisyysmittauksiin erilaisissa valvonta- ja tarkastustehtävissä Kemiallisen aseen kieltosopimuksen
voimaanastumisen jälkeen. Ilmaisimilla on tarvetta myös palo- ja pelastustehtävissä sekä
rauhan ajan sotilaallisissa tehtävissä toksisten teollisuuskemikaalien mittaamiseen. Nykyisin kaupallisesti saatavilla olevien ilmaisinten valikoima on hyvin laaja ja niiden spesiﬁsyys, selektiivisyys ja sensitiivisyys sekä koko poikkeavat toisistaan melkoisesti.
Nykyisin valtaosassa markkinoilla olevista kemiallisten taisteluaineiden kohdehälyttimistä ilmaisu perustuu IMS-tekniikkaan. IMS-tekniikassa molekyylit ionisoidaan tavallisesti joko radioaktiivisella lähteellä tai koronapurkaumalla. Ionisaatiossa muodostuneiden
positiivisesti tai negatiivisesti varautuneiden ioniryppäiden liikkuvuus sähkökentässä on
erilainen taustaan ja toisiinsa nähden. Ilmaisimissa erotteluun käytetyssä heikossa sähkökentässä liikkuvuus on suoraan verrannollinen sähkökentän voimakkuuteen.
Uusimmassa kaupallisessa IMS-sovellutuksessa (DMS= Differential Mobility Spectroscopy) käytetään hyväksi ioniliikkuvuuksien epälineaarista käyttäytymistä voimakkaassa
sähkökentässä, jonka avulla pyritään erottelemaan ionisoidut yhdisteryppäät paremmin
toisistaan ja saamaan ilmaisusta luotettavampi1, 2. Laite toimii alennetussa paineessa (0,5
atm), mikä osaltaan lisää yhdisteryppäiden erottumista toisistaan. DMS- ilmaisimien
etuna on se, että ne voidaan valmistaa huomattavasti pienenpään kokoon kuin perinteiset drift-putki mallit.
1

Petinarides, J. Grifﬁn, M.T., Miller, R.A., Nazarov, E.G. ja Bashall, A.D., Implementation of a new technology for point
detection, Proceedings of SPIE Vol 5795, 2005, s 65–74
2
Schneider, A.A., Carnahan, B.L. ja Matyjaszczyk, M.S., High Sensitivity GC-FIS for Simultaneous Detection of Chemical Warfare Agents, AT-PROCESS, 5(3,4), 2000, s 124–136
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IMS-tekniikalla toimivia laitteita käytetään havaitsemaan perinteisiä taisteluaineita ja
toksisia teollisuuskemikaaleja. Niistä on myös tehty sovellutukset räjähdysaineiden ja
psykoaineiden ilmaisemiseksi. Laitteiden koko on viime vuosina pienentynyt huomattavasti ja on olemassa useita sovellutuksia niiden liittämisestä C-sensoreina osaksi multisensorijärjestelmää mm lennokkeihin ja miehittämättömiin ajoneuvoihin. IMS-tekniikalla toimivien laitteiden herkkyyttä ja selektiivisyyttä on parannettu liittämällä niihin
esikonsentraattori ja multikapillaarikolonni 3.
SAW-ilmaisin (Surface Acoustic Wave) koostuu tyypillisesti useista pietsosähköisistä
kiteistä, jotka kukin on päällystetty ohuella eri yhdisteille/yhdisteryhmille selektiivisellä
polymeerikalvolla. Kun kemikaali tarttuu kiteen pintaan, se aiheuttaa kiteen värähdystaajuuden muutoksen, joka mitataan. Kullekin aineelle saadaan hahmontunnistuksen
avulla ”sormenjälki” 4. SAW-ilmaisimissa on yleensä esikonsentraattori, jolla parannetaan ilmaisimen herkkyyttä kemiallisille taisteluaineille ja pienennetään häiriöaineiden
vaikutusta.
SAW- ja IMS-teknologiaa käyttäviin ilmaisimiin voi olla myös liitetty muita teknologioita laajentamaan ilmaistavien yhdisteiden valikoimaa kuten elektrokemiallisia tai puolijohdemetallioksidisensoreita. Merkittävä virhehälytysten määrän pieneneminen on
saatu yhdistämällä toisiaan täydentävät SAW- ja IMS-teknologia samaan ilmaisimeen
(SmallCAD)5.
Massa-, infrapuna- ja Raman-spektrometriaan perustuvista perinteisistä laboratoriolaitteista on tehty kaupallisia kenttäkäyttöisiä kannettavia versioita, joilla voidaan mitata ilman epäpuhtauksia ja pintakontaminaatioita tosiaikaisesti. Kaikilla kolmella tekniikalla
yhdisteet voidaan yleensä identiﬁoida tai saada ainakin tietoa niiden rakenteesta.
Massaspektrometriassa ilmaisu perustuu yhdisteiden pilkkoutumiseen ionisaatiossa, joka on kullekin yhdisteelle ominaista. Tulevaisuudessa massaspektrometrit tulevat
pienenemään kooltaan entisestään, sillä jo nyt on lukuisia kaupallisia pienikokoisia
kenttämassaspektrometrejä, jotka mittaavat joko ilman sisältämiä epäpuhtauksia tai pintakontaminaatiota 6. Lähitulevaisuudessa ilmaisimiin on tarkoitus liittää nk nopea kaasukromatograﬁ, joka on varustettu pienemmällä, lyhyemmällä ja nopeammalla kolonnilla ja joka toimii alhaisemmalla virrankulutuksella kuin nykyiset kaasukromatograﬁt.
Tämä nopeuttaa ilmaisua huomattavasti verrattuna tavanomaiseen kaasukromatograﬁin7. Pitkän aikavälin kehitystyönä ovat mikrokaasukromatograﬁn ja siihen liitettävän
massaspektrometrin kehittäminen.
3

Longworth, T.L. ja Ong, K.Y., Domestic Preparedness Program Testing of Sabre 2000 Handheld Trace and Vapor Detector Against Chemical Warfare Agents Summary Report, ECBC-TR-214, 2002, 27 sivua.

4

Milner, G.M., Detection/ Classiﬁcation / Quantiﬁcation of Chemical Agents Using an Array of Surface Acoustic Wave
(SAW) Devices, Proceedings of SPIE Vol. 5778, 2005, s 305–316
5
Carriveau, G.W., The Next Generation in Chemical Vapor Detectors: Reducing the False Alarm Rate Using Complementary Detection Modes and Data Fusion, SPIE Conference Chemical and Biological Point Sensors for Homeland
Defence, 5–6.12.2002
6
Mulligan, C.C., Justes, D.R., Noll, R.J., Sanders, N.L., Laughlin, B.C. ja Cooks, R.G., Direct Monitoring of Toxic
Compounds in Air Using a Portable Mass Spectrometer, Analyst, 2006, 131, s 556–567
7
Syage, J.A., et al., A Man-Portable, Photoionization Time of Flight Mass Spectrometer, Field Analytical Chemistry &
Technology, 4(4), 2000, s 204–215
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Infrapunaspektrometria (infrared = IR) perustuu molekyylien kykyyn absorboida sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksia. IR-spektri aiheutuu molekyylien sisäisistä
värähtelyistä. FTIR:ssä IR-spektrille tehdään Fourier-muunnos, jotta saadaan parempi
signaalikohina-suhde. FTIR:n herkkyyttä pyritään parantamaan mm. fotoakustisella
detektoinnilla8. Lennokkisovellutuksiin on kehitteillä mini-FTIR, jossa laitteistoa pienennetään käyttäen mikroelektroniikkaa9.
Raman-spektrometriassa näytteen molekyylejä viritetään monokromaattisella laservalolla. Johtuen molekyylien värähdysliikkeestä emittoituvan säteilyn energia (taajuus)
on pienempi kuin viritykseen käytetyn säteilyn ja nämä siirtymät havaitaan Ramanspektrinä. Raman-spektrometrian prototyyppisovellutuksia ovat pintakontaminaation
havaitseminen tiedusteluajoneuvosta (LISA) ja vesinäytteiden tutkiminen10. Vesinäytteiden sisältämien kemikaalien sensitiivisempään mittaamiseen (ppb-tasolle) on kehitetty
SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy), jossa Raman-signaalin voimakkuutta
on parannettu useita kertaluokkia adsorboimalla kemikaalit kulta- tai hopeapinnalle ennen mittaamista11.
Kohdehälyttimien uusina teknologioina ovat pinta-plasmoni resonanssi (SPR) ja Fourier-muunnosmikroaaltospetroskopia (FTMW). SPR:ssä mitataan heijastusindeksin
muutosta analyytin sitoutuessa sensoriin ja FTMW:ssä mikroaaltosäteilyn absorptiota12
13
.
Lisäksi kemiallisten taisteluaineiden ilmaisuun on käytetty liekki-ionisaatioon ja fotoionisaatioon perustuvia ilmaisimia. Liekki-ionisaatioon perustuvien laitteiden haittapuolena on laitteen tarvitsema vety, jonka käyttöön liittyy aina jonkinasteinen räjähdysvaara. Liekki-ionisaation perustuvat ilmaisimet (FPD) ovat helposti liitettävissä nopeaan
kaasukromatograﬁin, jolloin saadaan erittäin herkkä ilmaisin fosfori- ja rikkiyhdisteille14
15
. Fotoionisaatioilmaisinten herkkyys taisteluaineille on testeissä osoittautunut huonoksi16.
Kaasunilmaisuputkien ja -liuskojen toiminta perustuu värinmuutoskemiaan, joissa
yhdiste reagoi tietyn kemikaalin kanssa muodostaen näkyvän värinmuutoksen. Kaupallisesti on saatavana noin 200 yhdisteelle ilmaisuputki. Edistyksellisempi ilman mär8

Kauppinen, J., Koskinen, V., Uotila, J. ja Kauppinen, J., Extremely Sensitive CWA Analyzer Based on a Novel Optical
Pressure Sensor in Photoacoustic Gas Analysis, Proceedings of SPIE Vol. 5617, 2004, s 115–127
9
http://www.blockeng.com/info.htm
10
Chyba, T.H., et al., Laser Interrogation of Surface Agents (LISA) for Standoff Sensing of Chemical Agents, 21st International Radar Conference (ILRC), Quebec, Canada, July 8–12, 2002
11
Spencer, K.M. ja Sylvia, J.M., On-Line Detection of Cyanobacterial Toxins and Warfare Agents using Surface-Enhanced
Raman Spectroscopy, Proceedings – American Water Works Association Annual Conference, 2004, s 5.3/1–5.3/9
12
Chinowsky, T.M., Soelberg, S.D., Kauffman, P.C., Furlong, C.E., Tritz, J., Grow, M.S., Naimushin, A.N. ja –Based
Surface Plasmon Resonance Sensing Systems, US2006/0279737 A1, Dec 14, 2006, s 22.
13
Bousquet, R.R., Chu, P.M., DaBell, R.S., Grabow, J-U ja Suenram, R.D., Trends in Microwave Spectroscopy for the
Dectection of Chemical Agents, IEEE Sensors Journal, Vol 5, No 4, August 2005, s 656–664.
14
Kendler, S., Zifman, A., Gratziany, N., Zaltsman, A. ja Frishman, G., A New Method and Apparatus for on-site Detection of Trace Levels of Chemical Warfare Agents, Anal Chim Acta, 548, 2005, s 58–65
15
Kendler, S., Reidy, S.M., Lambertus, G.R. ja Sacks, R.D., Ultrafast Gas Chromatographic Separation of Organophosphor and Organosulfur Compounds Utilizing a Microcountercurrent Flame Photometric Detector, Anal Chem., 78,
2006, s 6765–6773
16
Longworth, T.L., et al., Testing of Commercially Available Detectors Against Chemical Warfare Agents: Summary
Report, ECBC-TR, 1999, 11 sivua
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käkemiaa toimiva värinmuutokseen perustuva hermokaasujen ilmaisin on kehitteillä.
Ilmaisimessa matkitaan sitä asetyylikoliiniesteraasientsyymin kohtaa, johon hermokaasu
normaalisti kiinnittyy. Hermokaasu reagoi ilmaisimessa olevan reagenssin kanssa aiheuttaen rengasrakenteen muodostuminen, joka ﬂuoresoi eri aallonpituudella kuin alkuperäinen yhdiste.
Immunokemiallisessa sensoriteknologiassa kemiallinen aine tunnistetaan biologisperäisen komponentin avulla, joka hermokaasujen tapauksessa on yleensä ollut entsyymi.
Näistä on tehty lukuisia prototyyppejä, jotka kaikki ovat jääneet laboratorioversioiksi. Johtuen biologisperäisten tunnistuselementtien heikosta säilyvyydestä niitä pyritään
korvaamaan syntetisoimalla orgaanisia molekyylejä keinotekoisiksi reseptoreiksi. Yhdisteiden detektoimiseksi on yleensä käytetty ﬂuoresenssia ja luminesenssia.
Useat työryhmät ovat tutkineet polymeerinanolankojen soveltuvuutta hermokaasujen
ilmaisuun uutena teknologiana. Eräs näistä sovellutuksista perustuu sähköä johtaviin
polymeerinanolankoihin (hajottaa yhdisteet) ja resistanssin muutoksen mittaamiseen.

12.1.4.2 Etämääritys
C-taisteluaineiden etämääritys (stand-off detection, remote sensing) perustuu joko aktiiviseen Lidar-tekniikkaan tai passiiviseen IR-tekniikkaan.
Lidar-mittauksessa (Light Detection and Ranging) ilmakehään lähetetään pulsseittain
monokromaattista laservaloa ja takaisinsironnutta energiaa kerätään teleskoopilla ja detektoidaan. Kemiallisten taisteluaineiden etämääritykseen käytetään IR-alueella toimivia
lasereita. Taajuuspyyhkäisevään hiilidioksidilaseriin perustuva Lidar on osoittautunut
kemiallisten taisteluaineiden tehokkaimmaksi etämääritysmenetelmäksi.
Passiivisessa IR-tekniikassa laite mittaa taustasta heijastuvaa IR-säteilyä. Jos taustan
ja laitteen välissä on taistelukaasua tai toksista teollisuuskemikaalia, heijastusspektristä
puuttuu ko yhdisteen IR-absorptioalue. Nykyisin käytössä oleva Joint Service Lightweight Standoff Chemical Agent Detector (JSLSCAD) ilmaisee hermo- ja sinappikaasupilvet 5 km päästä.
Kaukomonitorointitekniikat (paikallaan tapahtuvat ja liikkuvat) kehittyvät edelleen;
samoin Lidar ja akusti-optisesti viritettävien ﬁlttereiden (AOTF, acousto-optic tunable
ﬁlters ) myötä passiivinen lämpökuvaus. Kuvan- ja signaalinkäsittely edistyvät mahdollistaen yhä pienempien pitoisuuksien havaitsemisen. Lisäksi nanoteknologian käyttö
mahdollistaa myös näiden laitteistojen pienentämisen (mini-LIDAR) ja niiden liittämisen lennokkeihin. Lidar:ssa on lisäksi pyrkimyksenä yhdistää biologisten ja kemiallisten
agenssien kaukomonitorointi.
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12.1.5

Fysikaalinen suojautuminen

CBRN-aseiden vaikutukset voivat ulottua laajalle eivätkä ne ole aistein havaittavissa.
Lisäksi ne voivat aiheuttaa pitkäaikaisen maaston saastumisen. Kaikki toiminta saastuneella alueella edellyttää tehokasta suojausta. Fysikaalisella suojautumisella estetään
vaarallisten aineiden pääsy elimistöön.
CBRN-suojausta voidaan tarkastella kolmella eri tasolla: kiinteät suojarakenteet, liikkuvan kaluston antama suoja sekä henkilökohtaiset suojavarusteet. Kiinteissä ja liikkuvissa
suojarakenteissa CBRN-suojaan yhdistyy ballistinen suojavaikutus sekä suojaus gammasäteilyltä. Henkilökohtaisissa suojavarusteissa ballistinen ja CBRN-suoja perustuvat
eri välineisiin.

12.1.5.1 Yksilön suojaus
Taistelijan suojavarustuksen tehtävä on estää altistus hengityksen tai ihokontaktin kautta. Varustukselta vaaditaan pitkää yhtäjaksoista käyttöaikaa, alhaista kuormittavuutta
sekä hyvää kokonaisuuden yhteensopivuutta. Vallitsevat ilmasto- ja sääolot asettavat
omat vaatimuksensa suojavarusteille. 1980- ja 90-luku ovat olleet voimakkaan kehittymisen aikaa suojavarusteissa. Fysiologisten tekijöiden painotus on kasvanut, kun vaatimukset erityisesti soveltuvuudesta kuumiin olosuhteisiin ja pitkäaikaiseen käyttöön (24
h) ovat lisääntyneet.
Monissa maissa on käytössä uusi 1990-luvulla kehitetty suojanaamari suodattimineen.
Perusversioon kuuluu yleensä juomalaite, puhekalvo tai vastaava sekä mahdollisuus optisten korjainten käyttöön naamarin sisällä. Naamarin kasvo-osan materiaalina on usein
bromopolybutadieeni. Sillä on hyvät suojausominaisuudet kemikaaleja sekä lyhytaikaista liekkiä ja lämpösäteilypulssia vastaan. Mekaanisilta ominaisuuksiltaan se on tiivistä,
lujaa ja sitkeää. Lasimateriaalina kaksilasisissa naamareissa käytetään polykarbonaattia
tai polyamidia, joiden kovuutta voidaan parantaa kovien pintakalvojen avulla. Naamarisuodattimissa on kansainvälisesti vakiintunut 40 mm:n standardikierre, joten vaihtokelpoisuus on hyvä
Puhallinsuojaimet eivät ole tulleet laajalti sotilaskäyttöön. Niiden etuna on hengitysvastuksen puuttuminen sekä hallitsemattoman vuodon eliminointi ylipaineen avulla. Ongelmana taistelijan käytössä on kuitenkin suuri tehon kulutus ja siitä johtuva akkujen
lyhyt käyttöaika.
Aktiivihiiliasut, joissa on yhtenäinen adsorptiokerros, ovat tulleet 1980-luvulla ja kehittyneet sen jälkeen nopeasti. Ne ovat hyvin ilmaa ja vesihöyryä läpäiseviä ja soveltuvat hengittävyytensä vuoksi pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön. Lisäksi ne kestävät useita
konepesuja ilman suojausominaisuuksien merkittävää heikkenemistä. Aktiivihiiliväliasu
soveltuu hyvin kerrospukeutumiseen, jossa vaatekerrat määräytyvät vallitsevan tilanteen
ja olosuhteiden mukaan.
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Uudet kalvolaminaattimateriaalit koostuvat kahdesta tai useammasta yhteenlaminoidusta kalvosta. Niillä voidaan saavuttaa tehokas ja pitkäaikainen kemiallinen suoja. Edullisista materiaaleista on mahdollista valmistaa kertakäyttöasuja, jotka voidaan saastuneina
hävittää käytön jälkeen.

12.1.5.2 Elintarvikkeiden ja talousveden laadun varmistaminen
Elintarvikkeet voivat saastua jo alkutuotannossa esim. laskeuman seurauksena tai elintarviketuotanto-, jakelu- ja tarjoiluketjun eri kohdissa joko vahingon tai tahallisen saastuttamisen seurauksena. Ravinnon saastumisriskiä varsinkin tahallisen saastuttamisen
osalta on mahdollista vähentää kiinnittämällä riittävästi huomiota elintarviketuotantolaitosten omavalvontaan ja vartiointiin (safety, security), pakkaamistekniikkaan sekä
kuljetusten luotettavuuteen. Kenttäoloissa huolehditaan elintarvikkeiden mekaanisesta
suojaamisesta sekä riittävästä kenttähygieniasta.
Puolustusvoimat turvautuu suurelta osin valvottuihin verkostoihin ja vedenottamoihin
mutta on lisäksi varautunut talousveden tuottamiseen omatoimisesti kaikissa olosuhteissa ml. CBRN-tilanteet. Menetelminä ovat pohjaveden hankinta matalakairausmenetelmällä ja muun veden puhdistaminen kenttävedenpuhdistusmenetelmin kuten
käänteisosmoosilaitteistoilla (Kärcher) tai saostukseen suodatukseen ja klooraukseen
perustuvalla Berkefeld-laitteistolla.
Jos kiinteiden tilojen esim. suojatilojen vesihuolto toimii ulkoa tulevan vesijohtoverkoston varassa, on saastumisen ja sabotaasin riskiin varauduttava. Verkoston tuloputkeen
voidaan kytkeä puhdistuslaitteisto, joka voi käsittää tarpeen mukaan yhden tai useampia
seuraavista komponenteista: mekaaninen suodatus, aktiivihiilisuodatus, UV-desinﬁointi, otsonointi, käänteisosmoosi ja kemiallinen desinﬁointi.

12.1.5.3 Kollektiivisuojaus
Kiinteissä, rakenteeltaan tiiviissä suojatiloissa voidaan tarvittaessa pitää yllä sulkutilaa,
jonka aikana suojan sisätila on täysin eristetty ympäristöstä. Hiilidioksidin poistolla ja
hapen lisäyksellä voidaan sulkutilaa pidentää merkittävästi. Sulkutilan päättyessä ilma
otetaan suodattimien kautta tilan ulkopuolelta. Paineiskuventtiilit estävät suodatusjärjestelmän vahingoittumisen ulkoa tulevan paineaallon vaikutuksesta. Karkean esisuodattimen avulla voidaan vähentää hiukkasmuodossa olevan radioaktiivisen aineen pääsyä varsinaisille suodattimille.
Väestösuojelussa käytetään kalliosuojien lisäksi massiivisia, osittain tai kokonaan maan
alla olevia betonisuojia (kellarisuojat), jotka ovat tarvittaessa nopeasti käyttöön otettavissa. Normaalioloissa suodattimet on tiiviisti suljettu aktiivihiilen kostumisen estämiseksi. Suodatusjärjestelmän puhallinlaite toimii sähköisesti, mutta myös manuaalinen
käyttö kammen avulla on mahdollista sähkökatkoksen aikana.
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Ajoneuvot, laivat ym. voidaan varustaa CBRN-suojauksella, joka perustuu tehokkaiden
hiukkas- ja kaasusuodattimien käyttöön sekä tilojen lievään ylipaineistukseen ympäristöönsä nähden. Suojaus mahdollistaa saastuneessa ympäristössä liikkumisen ja estää
sisätilojen saastumisen. Suodatusjärjestelmä toimii alustan omalla sähköjärjestelmällä ja
suodatusta käytetään vain sitä edellyttävässä tilanteessa. Järjestelmän toimintakunnon
ylläpito edellyttää säännöllistä tarkkailua ja huoltoa.

12.1.5.4 Suodattimet
Nykyinen suodatusteknologia perustuu kaasujen osalta pääasiassa aktiivihiileen. Muiden adsorptiomateriaalien merkitys on toistaiseksi pieni. CBRN-suodatukseen tarkoitetun aktiivihiilen suodatusmekanismit ovat mikrohuokoisuudesta johtuva fysikaalinen adsorptio sekä lisäaineisiin perustuva kemisorptio. Nämä mahdollistavat korkean
suodatustehon alhaisessa suhteellisessa paineessa (pienessä pitoisuudessa), pienellä paine-erolla ja lyhyellä kontaktiajalla (alle 1 s). 1980-luvulla on otettu käyttöön TEDA
(trietyleenidiamiini), joka parantaa tavanomaisten impregnointiaineiden toimintaa ja
säilyvyyttä sekä edistää radiojodin suodatusta. Kromiyhdisteiden käyttöä aktiivihiilessä
on rajoitettu ja USA:ssa kuudenarvoista kromia ei käytetä enää lainkaan.
Hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien (nesteaerosolit, mikrobit ym.) suodatuksessa
käytetään mikrolasikuidusta valmistettuja suodatinelementtejä, joilla on mahdollista
saavuttaa korkea suodatustehokkuus, jopa yli 99,999 %. Tavallisesti käytetään HEPAluokan suodattimia. Maksimaalinen suodatustehokkuus on saavutettavissa ULPA-luokan suodattimilla, tosin korkeamman virtausvastuksen kustannuksella.

12.1.5.5 Kehitysnäkymät lähitulevaisuudessa
Nykyinen ns. neljäs suojanaamarisukupolvi tulee olemaan käytössä vielä 2010–2020.
Elektroniikka tulee mukaan suojanaamariin ensimmäiseksi kommunikoinnin parantamiseksi. Suojanaamareihin sopivia mikrofoneja on jo nykyisin kaupallisesti saatavilla.
Avon esitteli vuonna 2003 oman näkemyksensä lähitulevaisuuden suojanaamarista, jossa
suodattimet ovat matalaproﬁilisia17. Suojanaamarin kehitystä ohjaavia tekijöitä ovat taistelijan kuormituksen pienentäminen ja suorituskyvyn parantaminen. Tämä merkitsee
käytännössä näkökentän laajentamista ja hengitysvastuksen alentamista, eli siirtymistä
taipuisaan visiirin ja kahden matalaproﬁilisen suodattimen käyttöön. Yhteensopivuus
muun varustuksen kanssa on otettava huomioon muutoksia tehtäessä.
CBRN-suojavaatetuksessa aktiivihiiliasut säilyttävät asemansa, mutta uudet valikoivasti
läpäiseviin membraaneihin perustuvat suoja-asut18 tekevät tuloaan. Ne ovat vesihöyrylle läpäiseviä, mutta BC-taisteluaineille läpäisemättömiä. Läpäisyyn vaikuttavia tekijöitä
ovat mm molekyylin koko. Materiaaleja kehitetään edelleen, mutta joitakin kaupallisia
tuotteita on jo olemassa. Asut edustavat alallaan uutta sukupolvea, jolle on tyypillistä
17

Patentti A62B 23/02, PTC International publication number WO 03/090873 A1, 25.4. 2003
Luhtalampi Miia, “Valikoivasti läpäiseviin membraaneihin perustuvat NBC-suoja-asut”, PvTT:n teknillinen selvitys
03/502/D, 24.06.2003.
18
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hyvä suojaustehokkuus sekä vähäinen huollon tarve, koska taisteluaineet eivät imeydy
materiaaliin. Asuissa yhdistyvät suodattavan ja eristävän suojauksen edut, minkä lisäksi mahdollisuudet ominaisuuksien laajalle modiﬁoinnille ovat käytössä. Lyhytaikaista
käyttöä varten kevyet kertakäyttöasut säilyttävät asemansa.
Aktiivihiilisuodattimien merkitys tulee säilymään myös tulevaisuudessa. Aktiivihiileen
liittyvä teoreettinen tieto ja valmistustaito ovat nykyisin korkeaa tasoa. Hinta on alhainen ja nykyisiä raaka-aineita; kookospähkinän kuorta ja sopivaa kivihiiltä tulee riittämään. Aktiivihiilen suodatusominaisuudet paineistamattomissa järjestelmissä ovat
ylivertaiset. Suodattimet ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja toimintavarmoja, myös
manuaalinen käyttömahdollisuus on olemassa rajoitetusti. Impregnointiaineiden ja menetelmien kehityksellä voidaan edelleen laajalti modiﬁoida hiilen suodatusominaisuuksia taisteluaineiden ja myrkyllisten teollisuuskemikaalien (TIC) suhteen. Mahdollinen
luopuminen kuudenarvoisen kromin käytöstä myös Euroopassa voi tuoda impregnointiin uusia lisäaineita. Suojanaamareiden suodattimissa aktiivihiilelle ei ole olemassa korvaavaa vaihtoehtoa. Myös suurissa suojatiloissa, joissa ilmamäärät ovat hyvin suuria,
tullaan todennäköisimmin käyttämään aktiivihiilisuodattimia vielä hyvinkin pitkään.
Aktiivihiilen ongelmia ovat veden adsorptio ja impregnoinnissa tapahtuvat kemialliset
vanhenemisreaktiot. Suodattimissa voidaan käyttää aktiivihiilen lisäksi adsorbenttina
myös molekyyliseula-ainetta eli zeoliittia. Sen tarkoituksena on yleensä kuivata tulevaa
ilmaa ennen aktiivihiilipedille menoa. Tämä lisää aktiivihiilen toiminta-aikaa.
Uusista kollektiivisuodatusmenetelmistä on pyritty kehittämään jatkuvatoimisia ja ilman suodattimen vaihtoa toimivia. Menetelmät voidaan jakaa toimintaperiaatteensa
mukaan katalyyttisiin ja syklisiin.
Katalyyttiseen hapetukseen perustuvaa suodatusta on tutkittu pitkään ja työ on johtanut
toimivaan tuotteeseen19. Stabiilin jalometallikatalyytin avulla vaaralliset aineet hapetetaan vedeksi ja hiilidioksidiksi 200 – 250 oC:een lämpötilassa. Muista alkuaineista, kuten fosforista, typestä, rikistä ja kloorista syntyvät lopputuotteet otetaan talteen jälkisuodattimeen. Katalyytin toiminta perustuu reaktion nopeutumiseen aktivoitumisenergian
alenemisen myötä. CATOX/PTF-laitteistolla on ilmoitettu saavutettavan 99,9999 %:n
tehokkuus20. Laitteisto tuhoaa myös elävät organismit, kuten bakteerit ilman erillistä
hiukkassuodatinta. Katalyyttisen suodatuksen on ilmoitettu olevan erittäin kustannustehokas vaihtoehto, vain 10 % aktiivihiilisuodatuksen kustannuksista, koska huollon
tarve on hyvin vähäinen. Koska vaaralliset aineet tuhoutuvat täysin, saastuneen materiaalin jälkikäsittelystä ei synny ongelmaa. Sopivia käyttökohteita järjestelmälle ovat mm.
ajoneuvot ja lentokoneet, joissa järjestelmän vaatima energia voidaan tuottaa.
Syklinen suodatus perustuu fysikaaliseen adsorptio-desorptiosykliin, joka on luonteeltaan täysin reversiibeli. Järjestelmän toimintaa ohjataan paineen (PSA), lämpötilan
(TSA) tai molempien (PTSA) muutosten avulla21. Tämä on johtanut uusien synteet19

Michalakos, P.M., VanDen Busshe, N. ja Tom, R., Environmental control system including vapor cycle and isothermal
CATOX/PTF, United States Patent Application Publication US 2003/0017090 A1, 2003.
20
Michalakos, P.M., VanDen Bussche, N. Floor, B. Koch, M. Tom, R. ja Amarel, G., Catalytic oxidation for collective
protection, 2002 NBC Defence Collective Protection Conference Papers, www. natick.army.mil/soldier/jocotas/ColPro
Papers/Michalakos.
21
Holmes, J.R., ja Francis, D.C., Pressure and temperature swing adsorption and temperature swing adsorption, United
States Patent 5,948,142 1999.
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tisten adsorbenttien kehittämiseen ja usean adsorbenttikerroksen käyttöön toiminnan
optimoimiseksi. Zeoliiteillä sekä synteettisillä polymeeriadsorbenteilla, joiden ominaisuuksia voidaan modiﬁoida laajalti, on suuri merkitys syklisessä suodatuksessa. Tällä
hetkellä laitevalmistajat ilmoittavat järjestelmiensä soveltuvan kaikkien tunnettujen taisteluaineiden suodattamiseen. PSA, PTSA ja TSA ovat kokeiluvaiheessa. Niiden katsotaan soveltuvan liikkuvien alustojen suodatusjärjestelmiksi22. Suurissa kohteissa, kuten
laivoissa, suositellaan useamman rinnakkaisen järjestelmän käyttöä. Järjestelmät vaativat
huomattavasti enemmän energiaa kuin perinteinen suodatus.
Uusi kollektiivisuodatusmenetelmä, joka perustuu sähköiseen regenerointiin (Electrical
Swing Adsorption, ESA), joka on kehittyneempi versio aiemmin kehitetyistä lämpötilan ja/tai paineen avulla regeneroitavista järjestelmistä, Temperature/Pressure Swing
Adsorption (T/PSA). Uusi menetelmä ESA on TSA:sta kehittyneempi versio, jossa on
pystytty parantamaan suodatinten adsorptiokapasiteettia ja -dynamiikkaa. Uudessa
menetelmässä käytetään hiilimonoliittiadsorptiokolonneja, joilla on pieni sähköinen
resistanssi ja sitä kautta saavutetaan nopea lämpötilanvaihtelu suhteellisen matalalla
jännitteellä. Konventionaalisessa TSA-menetelmässä tarvitaan paljon lämpöenergiaa ja
puhdistussykli on melko pitkä, jopa tunteja, kun taas uuden menetelmän sykli kestää puoli tuntia. Kolonnit ovat myös suuria verrattuna uuteen menetelmään. PSA:ssa
tarvitaan paineistettua ilmaa puhdistussyklin aikaansaamiseksi. ESA-menetelmästä on
rakennettu laboratorioprototyyppi isobritannialaisessa yrityksessä MAST Carbon Ltd.
ESA:a on testattu Dstl Porton Downissa, UK:ssa.23
Hiilidioksidin poistamiseksi suojatiloista on Suomessa (Temet Oy) kehitetty laite, joka
korvaa nykyisen kalkin käytön. Sen avulla voi pidentää sulkutilan kestoa, parantaa ilman laatua ja vapauttaa tilaa suojassa.

12.1.5.6 Kehitysnäkymät vuoteen 2020
Suojautuminen kemiallisten ja biologisten aseiden vaikutuksilta nähdään erittäin tarpeelliseksi myös uusissa taistelijan modernisointiohjelmissa. Järjestelmien integrointi
tulee kasvamaan, minkä lisäksi kehittämisessä pyritään varustuksen oleelliseen kevenemiseen nykyisestä. Tämä edellyttää myös uusien materiaalien käyttöönottoa. Suojaustehokkuudesta ei haluta tinkiä, vaan sitä pyritään parantamaan erityisesti pitkäaikaissuojan osalta.
Hengityksen suojauksessa uutena visiona on integroitu koko pään alueen suojaus24. Samaan kokonaisuuteen yhdessä hengityssuojauksen kanssa tulevat kuulumaan ballistinen
suojaus, lasersuojaus, pimeänäkölaite, GPS-antenni sekä IR-herätettä pienentävä järjestelmä. On selvää, että myös kommunikointi tulee olemaan täysin uudella tasolla. Tällaiset kehitysnäkymät liitetään myös Objective Force Warrior kehittämisohjelmaan25.
22

Luhtalampi, Miia, Selvitys PSA-tekniikan soveltuvuudesta NBC-suodatukseen eri kohteissa, PvTT:n teknillinen selvitys 02/681/D, 26.09.2002.
23
E. Crezee et al. Electrically regenerable chemical defence system based on carbon monolithic adsorbers. 9th International Symposium on Protection against Chemical and Biological Warfare Agents, Göteborg, Ruotsi, 22.–25.5.2007
24
TNO:0532287, Integrated head protection, Jane’s International Defence Review, Dec 2002, 42.
25
Book, E.G., Competition gets under way for Objective Force Warrior, National Defence, May 2002, 32–33.
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Tärkeänä kulmakivenä on nykyistä parempien virtalähteiden käyttöönotto. Tavoitteena
on yhtäjaksoinen 72 tunnin käyttöaika nykyisen noin 12 tunnin sijaan. Riittävän tehokas virtalähde mahdollistaa puhaltimen käytön hengityssuojauksessa, jolloin vuotojen
merkitys häviää. Aktiivihiili tulee säilyttämään asemansa hengityssuodattimissa.
CBRN-suoja-asuissa membraanien käyttö tulee lisääntymään. Ne soveltuvat luontevasti integroituihin asuratkaisuihin, joissa suojaus sään vaikutuksilta ja BC-taisteluaineilta
halutaan yhdistää. Membraanien ominaisuuksia voidaan modiﬁoida ja valmistaa pitkälle kehitettyjä, tarkoitukseensa “räätälöityjä” tuotteita. Tehostuneen suojauksen lisäksi
taistelijan kantama kuorma saadaan kevenemään merkittävästi.
Kollektiivisuojauksessa uudet, suodattimen vaihdosta riippumattomat teknologiat, tulevat vahvistamaan asemiaan erityisesti liikkuvissa kohteissa, jotka pystyvät itse tuottamaan tarvitsemansa sähköenergian. Kiinteissä, ilmamäärältään suurissa suojatiloissa aktiivihiilisuodattimet tulevat säilyttämään asemansa, koska uusien menetelmien vaatimaa
energiaa ei niissä pystytä tuottamaan.

12.1.5.7 CBRN-suoja ja nanoteknologia

Kehitysnäkymiä
Nanoteknologialla tarkoitetaan kooltaan 1 – 100 nm olevien rakenteiden tai laitteiden
kokoamista. Nanoteknologiassa luodaan ja käytetään rakenteita/laitteita, joilla on uusia
ominaisuuksia ja toimintoja niiden pienen koon vuoksi. Nanoteknologiasta voidaan puhua myös silloin, kun vain yksi tai kaksi ulottuvuutta täyttävät määritelmän kokoehdon.
Lisäksi mahdollisuus hallita atomitason ilmiöitä sekä vaikuttaa atomitason ilmiöihin
kuuluu määritelmään.26
Lab on a chip -teknologiassa on saatu kehitettyä tarpeeksi pieni ja vähän jännitettä vaativa pienten nestemäisen näytteiden pumppausmenetelmä27, 28. Tulevaisuuden tavoite
on saada pumppu integroitua kannettavaan veren analyysilaitteeseen. Laite pystyisi automaattisesti ja nopeasti testaamaan pienen määrän verta, jos epäiltäisiin altistumista
CB-aineille.
Edellisestä hieman käytöltään poikkeava kertakäyttöinen detektorisiru biologisten aineiden ilmaisemiseen, BioNanoLab, on myös kehitteillä tulevaisuuden sotilaan varustukseen29. Tavoitteena on kehittää sensori, joka detektoisi ja tunnistaisi biologiset taisteluaineet (bakteerit, proteiinit ja DNA) mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Laite pystyisi
detektoimaan samanaikaisesti useita eri taisteluaineita sisältäviä näytteitä30.
26

J. Heino, M. Vuento, Paljon tilaa pohjalla. Johdatus nanoteknologiaan ja nanotieteeseen, 1. painos, WSOY 2005
http://web.mit.edu/newsofﬁce
28
J. P. Urbanski, J. A. Levitan, D. N. Burch, T. Thorsen, M. Z. Bazant, The effect of step height on the performance of
three-dimensional ac electro-osmotic microﬂuidic pumps, J. Colloid Interface Sci. 309 (2007)332 – 341
29
FOI, Ruotsi, esitteitä, Swedish Defence Nanotechnology Conference 22.09.2005, Tukholma, KTH
30
J. Jarvius et al, BioNanoLab – A New Approach for Rapid Detection of BW-Agents. 9th Symposium on Protection
against Chemical and Biological Warfare Agents, Göteborg, Ruotsi, 22.-25.5.2007
27
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Tulevaisuuden sotilaan suoja-asun voidaan odottaa saavan useita nanoteknologisia sovelluksia. Uusien materiaalien on tarkoitus parantaa sotilaiden selviytymistä ja antaa
suoja kemiallisia ja biologisia taisteluaineita vastaan. Mm. mekaaniset aktuaattorisovellukset tekevät tuloaan. Niiden tarkoituksena on mm. muuntaa asumateriaali täysin läpäisemättömäksi havaittaessa CBW-aineita, asumateriaali toisin sanoen toimii sensorina
erilaisille aineille.31
Ensimmäinen itsepuhdistuva kaupallinen tuote, pinnoitetut ikkunat ilmestyivät markkinoille vuonna 2001 (Pilkington Aktiv TM). Itsepuhdistuvista materiaaleista on odotettavissa sovelluksia myös CBRN-tarkoituksiin. Mm. CB-kollektiivisuojat, kenttäsairaalat
ja erilaiset pinnoitteet mm. sensorielementteihin tai ajoneuvoihin voidaan valmistaa itsepuhdistuvista materiaaleista. Myös ilmansuodattimissa ominaisuutta voidaan hyödyntää suodatinten käyttöaikaa pidentämään. Tulevaisuuden sovellus tulee olemaan myös
vaatetuksessa käytettävät tekstiilit. Nykyinen olemassa oleva pinnoite ei vielä kestä mekaanista rasitusta ja koska keksintö perustuu osittain UV-valon aiheuttamaan epäpuhtauksien hajoamiseen, menetelmää tai tekstiilejä pitää vielä kehittää, jotta vaatetus ei
hajoaisi epäpuhtauksien mukana.32

12.1.6

Lääkinnällinen suoja C-tilanteissa

Globalisaation myötä perinteisten sotilaallisten uhkien rinnalle ovat nousseet uudet
ns. asymmetriset uhkat. Niille on tyypillistä ennakoinnin vaikeus, joukkotuhoaseiden
mahdolliset uudet käyttötavat (esim. hyökkäys sisätiloissa) ja vaikutusten välittyminen
nopeasti laajoille alueille. Uudet uhkat eivät noudata valtioiden rajoja eivätkä yksittäiset
valtiot kykene niitä yksin torjumaan. Tämän vuoksi uudet uhkakuvat edellyttävät laajaalaista kansainvälistä yhteistyötä (Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen
selonteko 2004).
Lähes mikä tahansa Eurooppaan kohdistuva joukkotuhoaseen käytön uhka vaikuttaa
myös Suomeen. Vaikka Suomeen kohdistuvien terroritekojen uhkaa pidetään vähäisenä,
maamme ei voi sulkea pois bio- tai kemiallisen terrorismin tai likaisten pommien käytön
vaaraa varautumissuunnitelmissaan. Kohteina voivat olla Suomessa pidettävät kansainväliset kokoukset ja tapahtumat. Suomalaiset voivat joutua joukkotuhoaseiden käytön
kohteeksi myös kriisinhallintatehtävissä. Terroristit saattavat pyrkivät käyttämään Suomea yhtenä kauttakulku-, lepo-, varustautumis-, piiloutumis- tai tukialueenaan (Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004, YETTS 2006). Kemiallisen aseen valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet ovat helposti terroristien, muiden
marginaaliryhmien tai häiriköiden saavutettavissa.
Vakavien kemiallisten suuronnettomuuksien todennäköisimmät aiheuttajat ja terroristien hyökkäyksen kohteet ovat kemianteollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden laitokset, kemikaalien maahantuojien varastot sekä vaarallisten aineiden kuljetukset maalla, ilmassa ja vedessä, mukaan lukien Itämeren lisääntyvä rahtiliikenne (YETTS).
31
32

http://web.mit.edu/ISN/research
I. P. Parkin and R. G. Palgrave, Self-cleaning coatings, J. Mater. Chem. 15 (2005) 1689-1695
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Kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö on välttämätöntä, sillä tehokas toiminta
vaatii useiden rinnakkaisten keinojen käyttöä. Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen (C-osaamiskeskus) rooli yhteistyön koordinoinnissa ja toimintojen päällekkäisyyksien välttämisessä on merkittävä (Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus
2007).

12.1.6.1 Diagnostiikka, näytteenotto
Suuntaa antava kemiallisen aineen tunnistus tehdään pikailmaisimilla. Veri-, sylki- virtsa- tai muiden kudos- tai eritenäytteiden kuljetus ja käsittely erikoislaboratoriossa vievät
aikaa, joten ensivaiheen hoito perustuu myrkytyspotilaan kliiniseen kuvaan. Terroristit
saattavat käyttää eri aineiden sekoituksia tai epäpuhtauksia sisältäviä aineita, jolloin sekamyrkytyksen kliinisen kuvan tunnistaminen vaatii toksikologista asiantuntemusta ja
kokemusta.
Kemialliselle aineelle tai aseelle altistumisen mahdollisuus on pidettävä mielessä, kun
vammautuneella on epätavallisia tai selittämättömiä oireita. Selvittämällä ensimmäisten
altistuneiden uhrien oireet ja tarkka altistusanamneesi sekä -reitti päästään helpommin
luomaan kuva kokonaistilanteesta ja käsitys altistuneiden ennusteesta. Useimmat kemikaali- ja kemiallisen aseen aiheuttamat myrkytykset ovat hoidettavissa, jos ne diagnosoidaan varhain (lisätietoja mm. http://www.emea.eu.int/htms/human/chemicalterrorism/
chemicalterrorism.htm, http://www.ttl.ﬁ\ova, http://www.bt.cdc.gov., http://www.who.
int/topics/chemical_weapons/en).

12.1.6.2 Profylaksia
Lääketieteellinen ennaltaehkäisy on käytettävissä vain hermokaasuihin. Pyridostigmiini on antikoliiniesteraasi,joka parantaa eloonjäämisennustetta somaanimyrkytyksessä.
Muille tunnetuille kemikaaleille ei ole tiedossa ennalta ehkäisevää lääkitystä. Mikäli
käyttöön tulee uusia ”täsmälääkkeisiin” verrattavia kemiallisia aseita, jotka esimerkiksi
sitoutuvat yhteen reseptoriin, näihin voidaan luonnollisesti kehittää myös ennaltaehkäisevä lääkitys (http://www.emea.eu.int/htms/human/chemicalterrorism/chemicalterrorism.htm)

12.1.6.3 Puhdistus, hoito, vastalääkkeet (Antidootit)
Terroristihyökkäystä tai rikollista häiriköintiä kemiallisilla aineilla voidaan pitää kemikaalionnettomuuden erityismuotona. Varautumisen ja ennaltaehkäisyn strategia sekä
varotoimet ovat samanlaisia. Altistuksen pikainen lopettaminen, potilaan puhdistaminen (dekontaminaatio) sekä oireenmukainen hoito on aloitettava viipymättä, vaikka
spesiﬁsiä vasta-aineita ei heti olisi käytettävissä. Altistuneiden hoito noudattaa myrkytyspotilaan yleisiä hoitoperiaatteita (Akuuttihoito-opas, Tehohoito-opas). Altistuneen
hoidon kiireellisyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon kemiallisen vamman vaikeusasSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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teen lisäksi myös muut mahdolliset vammat eli potilaan kokonaisennuste (Suuronnettomuusopas).
Valtaosa kemiallisista aineista aiheuttaa hengitysongelmia. C-tilanteissa on varauduttava
hengityksen hoitoon lisähapella ja tarpeen mukaan hengityksen avustamisella (positiivinen ilmatiepaine ja hengityskone). Happihoitoa voidaan helposti toteutettavana antaa
jo dekontaminaation tapahduttua. Vaativammat hengityshoidot tulee porrastaa kenttälääkintäketjun palvelutason mukaisesti.
Pelastushenkilökunnan on huolehdittava asianmukaisesta suojautumisestaan toimintakykynsä säilyttämiseksi. Henkilökuntaa ja hoitopaikkoja on varjeltava sekundaarisaastumiselta, jotta puhdistamattomat uhrit tai heidän vaatetuksensa eivät levitä myrkkyä
liikkuessaan puhtaille alueille. Tieto kemikaalimyrkytyksen tai kemiallisen aseen epäilystä on toimitettava viipymättä onnettomuuspaikalta vastaanottavaan yksikköön (Suuronnettomuusopas).
Kansainvälisissä kriisitilanteissa antidoottien saatavuus voi olla ongelma. Varautumissuunnitteluun tulee sisällyttää poikkeusolojen kansallisen antidoottistrategian laatiminen.

Lähteet:
Elonen E, Mäkijärvi M, Vuoristo M (toim.) Akuuttihoito-opas. Kustannus Oy Duodecim 11. painos,
2006.
Castrén M, Ekman S, Martikainen M, Sahi T, Söder J, (toim.) Suuronnettomuusopas. Kustannus Oy
Duodecim 1. painos, 2007.
Takkunen O, Alakokko T, Perttilä J, Ruokonen E (toim.) Tehohoito-opas. Kustannus Oy Duodecim 2.
painos, 2006.
Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet 20.4.2007
Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia (YETTS). valtioneuvoston periaatepäätös
23.11.2006
http://www.emea.eu.int/htms/human/chemicalterrorism/chemicalterrorism.htm
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12.2 Biologiset aseet
12.2.1

Johdanto

Bioaseiden nykyaikaisella kehittelyllä on pitkät perinteet. Suurvalloilla oli ennen biologisen aseen kieltosopimuksen solmimista v 1972 jo varastoituna mittavia määriä valmiita aseita ja järjestelmiä niiden levittämiseen. Yhdysvallat tuhosi sopimuksen solmimisen
jälkeen omat bioasevarastonsa ja -järjestelmänsä, mutta Neuvostoliitossa erittäin laajamittaista kehitystyötä jatkettiin sopimuksen allekirjoituksesta ja vahvistamisesta huolimatta ainakin 1990-luvulle asti (Alibek, 1998). Parinkymmenen muun maan, mukana
myös Euroopan yhteisön jäsenvaltioita, katsotaan rahoittavan aktiivista bioaseisiin kohdistuvaa tutkimusohjelmaa. Näiden ohjelmien ilmoitetaan palvelevan puolustuksellista
tai suojelulääketieteellistä tarkoitusta. Ihmisille tauteja aiheuttavien mikrobien, biotoksiinien ja biosäätelyaineiden (bioregulator compounds) lisäksi kehittelytyön tai kiinnostuksen kohteina ovat olleet vakavia eläin- ja kasvitauteja aiheuttavat mikro-organismit.
Joissakin kaavailuissa bioaseiden käytön mahdollisina kohteina on pidetty myös esimerkiksi huollon kannalta kriittisten materiaalien, kuten esimerkiksi moottoripolttoaineet,
biologista hajottamista tai saattamista käyttökelvottomaan muotoon.

12.2.2

Todennäköisimpinä pidetyt bioaseet

Taulukossa 1 luetellaan todennäköisimpiä tai useimmiten tärkeimpinä pidettyjä ihmisten terveyteen bioasemuodossa kohdistuvia uhkia. Tässä taulukossa toksiineilla tarkoitetaan biologista alkuperää olevia myrkyllisiä aineita, vastakohtana synteettisille kemikaaleille. Terminologinen käytäntö näiden osalta on osin vaihteleva.
Taulukko 1. Bioaseiksi soveltuvia mikrobeja, toksiineja ja biosäätelyaineita
Taudinaiheuttajia
Bacillus anthracis (pernarutto)
Yersinia pestis (rutto)
Ortopoxvirus (isorokko)
Brucella melitensis (luomistauti)
Francisella tularensis (jänisrutto)
Vibrio cholerae (kolera)
Inﬂuenssa-A virus
Verenvuotokuumeiden
(esim Ebola) aiheuttajat
Keltakuumevirus
Enkefaliittien (esim VEEE)
aiheuttajat
Burkholderia mallei (räkätauti)

Toksiineja
Hometoksiinit
Botuliini
Risiini / abriini
Shigatoksiini (Escherichia
coli O157:H7)
Stafylokokki enterotoksiini B
Clostridium perfringens
epsilontoksiini

Biosäätelyaineita
Hermoimpulssien
välittäjäaineet
Hormonit
Entsyymit

Taulukossa 2 on esitetty eräitä esimerkkejä taudeista, jotka voivat soveltua eläinten ja
kasvien terveyttä uhkaaviksi bioaseiksi. Eräät taulukossa 1 mainitut taudinaiheuttajat,
esimerkiksi Bacillus anthracis ja Brucella melitensis ovat jo itse asiassa sekä ihmisille että
kotieläimille tauteja aiheuttavia, eli zoonoottisia agensseja. Eläin- tai kasvitautien käytön
päämääränä on lamauttaa maan elintarviketuotanto ja aiheuttaa vakavia taloudellisia
vaikeuksia. Bioaseiksi soveltuvina pidetyt taudit ovat tämän mukaisesti mahdollisimSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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man herkästi leviäviä ja eläimissä korkeaa kuolleisuutta aiheuttavia, tai tärkeiden viljelykasvien sadot tehokkaasti tuhoavia tauteja. Helposti leviävien ja vaarallisten eläintautien
levittäminen maahan, jossa kyseistä tautia ei ole esiintynyt vuosikymmeniin, ja jossa
tautia vastaan ei rokoteta (esimerkiksi suu- ja sorkkatauti Suomessa), on ilmeisen helppoa ja bioaseen käyttäjän kannalta riskitöntä. Suuria yksiköitä suosiva tehomaatalous ja
eläintuotanto länsimaissa ovat vielä omiaan luomaan suotuisat olosuhteet eläintautien
leviämiselle.
Taulukko 2. Eläin- tai kasvientuotantoon kohdistettavissa olevia tauteja
Eläintauteja
Suu- ja sorkkatauti (Aphthovirus)
Klassinen sikarutto (Pestivirus)
Newcastlen tauti (siipikarjan tauti,
Paramyxovirus)
Karjarutto (rinderpest, Morbillivirus)

12.2.3

Kasvitauteja
Soijapavun ruoste (Phakopsora home)
Perunasyöpä (Synchytrium home)
Riisin bakteeriperäinen juovalehtisyys
(Xanthomonas sp.)
Vehnän korsiruoste (Puccinia home)

Bioaseiden käyttömuodot

Mahdollinen käyttö on ollut tapana jakaa sen laajuuden tai käytetyn taudinaiheuttajan
mukaisesti biohäiriköintiin, bioterroriin ja biologiseen sodankäyntiin. Biohäiriköinnistä
ja bioterrorista on joitakin kokemuksia lähivuosilta, esimerkiksi Yhdysvalloissa v 2001
lähetetyt pernaruttoitiöitä sisältäneet kirjeet, mutta sodankäynnin mittasuhteista toimintaa on tapahtunut viimeksi II maailmansodan aikana (Kiinassa ja Neuvostoliiton
alueella Saksan itärintamalla). Neuvostoliiton bioasekäyttödoktriinin mukaisesti (Alibek, 1998) bioaseet ryhmiteltiin strategisiin ja operationaalisiin keskimatkan aseisiin.
Strategisia, suurta kuolevuutta aiheuttavia bioaseita (isorokko, pernarutto ja rutto) oli
tarkoitus käyttää etäisissä kohteissa (kuten Yhdysvallat), operationaalisia, pääasiassa lamauttavia aseita (tularemia, räkätauti, VEEE) taas lähempänä, mutta silti kaukana rintaman takana olevissa kohteissa. Bioaseita ei ollut Neuvostodoktriinin mukaan tarkoitus
käyttää taktisesti rintaman tasalla, todennäköisesti koska aseiden kehittelyssä olivat olleet tavoitteina taudinaiheuttajat, joita vastaan ei olisi rokotteita ja jotka olivat vastustuskykyisiä antibiooteille. Riski tartuntojen leviämisestä omiin joukkoihin olisi ollut liian
korkea.

12.2.4

Bioaseiden levitystavat

Mahdollisina levitystapoina pidetään pääasiassa aerosolimuotoa ja veden tai elintarvikkeiden saastuttamista. Aerosolin muodossa levitetty bioase pääsee elimistöön erittäin tehokkaasti hengitysteiden ja erityisesti keuhkorakkuloiden muodostaman suuren pintaalan kautta. Keuhkojen kautta tapahtuvaan riittävään altistukseen tarvitaan tyypillisesti
pienempi määrä tai annos taudinaiheuttajaa kuin muita reittejä tapahtuvaan altistukseen. Aerosolilevityksen päämääränä on tuottaa silmin näkymätön pilvi pieniä pisaroita
tai partikkeleita, jotka voivat leijua ilmassa pitkiä aikoja. Tämänkokoiset partikkelit etenevät myös hengitysteissä tehokkaasti keuhkorakkuloihin asti, vrt. kaavio 1. Aerosolien
tehokkaan käytön kannalta on vallitsevilla ilmasto-olosuhteilla, kuten lämpötila, kosteus ja auringon säteilyn voimakkuus, kuitenkin erittäin suuri merkitys.
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Asekäyttöön kelpaavan (’weapon grade’) aerosolibioaseen kehittämisen suurimpia ongelmia on taudinaiheuttajan saattaminen sopivankokoisiksi hiukkasiksi, halkaisijaltaan
mieluimmin 0,5 – 5 μm, joiden pintavaraus estää niiden paakkuuntumisen isommiksi
kappaleiksi ja joissa taudinaiheuttaja säilyy tartuntakykyisenä mahdollisimman pitkään.
Tämä on ollut ilmeisesti helpointa pernaruttoitiöiden kanssa; ne kestävät erittäin hyvin
erilaisia farmaseuttisia tai elintarviketeknisiä prosessointeja kuten mikrokapselointi. Aerosolimuotoinen altistus voi tapahtua myös ruoansulatuskanavan kautta, mikäli taudinaiheuttaja on saastuttanut juomaveden tai jonkin elintarvikkeen.

Kaavio 1.

Pisarakoon vaikutus hengitysteihin tunkeutumiseen

Veden, elintarvikkeiden tai myös lääkkeiden suora saastuttaminen on toinen mahdollinen levitystapa. Se soveltuu ehkä paremmin paikalliseen sabotaasi- tai terroritoimintaan kuin laajamittaiseen kenttälevitykseen. Ison vesilaitoksen veden saastuttaminen
kyllä tarjoaisi kohtalaisen tehokkaan jakelukanavan laitoksen vettä käyttäviin talouksiin.
Levityksen tehokkuutta kuitenkin vähentää taudinaiheuttajan sekoittaminen tasaisesti
suureen vesimäärään, ja toisaalta myös vedenpuhdistuskemikaalien (kloori) desinﬁoiva
vaikutus. Elintarvikkeiden osalta nykyisenkaltaisten, useissa maissa tai jopa mantereilla
toimivien elintarvikejättiyritysten jakelukanavat voivat tarjota tehokkaan levitystavan,
jos alkutuotanto pystytään saastuttamaan kohtalaisen pitkän itämisajan omaavalla taudinaiheuttajalla. Tällöin esimerkiksi jotain tuoretuotetta ehditään pakata, jaella ja myydä suuria määriä ennen kuin ensimmäiset tautitapaukset ilmenevät. Kun vielä tapausten
diagnosoimiseen ja epidemiologiseen selvitykseen kuluu oma aikansa (todennäköisesti
useita päiviä), ovat tuotteiden käyttökiellot tai varoitukset ja takaisinvedot suurimmaksi
osaksi myöhässä.
Muita mahdollisia, joskin epävarmempina pidettyjä levitystapoja ovat hyönteis- tai niveljalkaisvektoreiden välityksellä leviävien tautien (esimerkiksi keltakuume, rutto) levittäminen kyseisten vektorien avulla. Tartuntatautien levitys vähäoireisen ihmisen levityksellä voi myös olla tehokasta.
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12.2.5

Kehitysnäkymiä

Bioaseiden kehittelyssä on aikaisemmin käytetty melko yksinkertaista ominaisuuksien
muuntelua, kuten esimerkiksi mutatointia, ja halutunkaltaisten organismien valintaa.
Tällä tavoin on varsin helppoa tuottaa esimerkiksi antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita tai haitallisia ympäristöolosuhteita paremmin sietäviä viruksia. Geeniteknologisten menetelmien kehittäminen parin viime vuosikymmenen aikana on avannut uusia
mahdollisuuksia eri alkuperää olevien geneettisten materiaalien yhdistelyyn. Esimerkiksi
hiirirokkovirukseen siirretty hiiren interleukiini-4 geeni teki (yllättäen) melko lievän
infektion aiheuttavasta viruksesta tappavan (Jackson ym., 2001). Tappavuus perustui
siihen, että uusi kanta tukahdutti sille altistetun hiiren immuunijärjestelmän. Samalla
tekniikalla tuotettiin Yhdysvalloissa vähän myöhemmin lehmärokkoviruksesta ihmisiin
tarttuva kanta (McKenzie, 2003). Kyseistä tekniikkaa olisi täysin mahdollista soveltaa
esimerkiksi isorokon aiheuttavaan ortopox-virukseen, ja myös bakteereihin, esimerkiksi pernaruton aiheuttajaan. Poliovirus onnistuttiin rakentamaan pelkän julkisen sekvenssitiedon ja kaupallisesti saatavilla olevien DNA-syntetisaattorien avulla (Cello ym.,
2002). Arvovaltaisessa ja laajalevikkisessä tieteellisessä julkaisussa menetelmästä esitetään yksityiskohtainen ja täsmällinen kuvaus, joka sopii yleisemmäksikin ohjeeksi tai
lähtökohdaksi. Polioviruksen genomi on tosin verraten pieni (n 7500 nukleotidia); esimerkiksi alle kahdeskymmenesosa isorokkoviruksen genomista. Tekniikan soveltaminen
hankaloituu nopeasti genomin koon kasvaessa. Lähitulevaisuuden bioase-ehdokkaina
on pidetty nk. binäärisiä agensseja, jotka aktivoituvat vasta kun molemmat komponentit yhdistyvät. Esimerkiksi mahdollisena pidetään lievästi patogeenista bakteeria,
joka muuttuu tappavaksi kohdatessaan sen hoitoon käytetyn antibioottimolekyylin.
Pitkälle kehitettyjen geeniteknologisten menetelmien on aikaisemmin uskottu olevan
käytettävissä vain suurvaltojen tai rikkaitten teollisuusmaiden tutkimuslaboratorioissa.
Menetelmien muuttuessa entistä enemmän kaupalliseen ja rutiininomaiseen käyttöön
soveltuviksi, tähän uskoon ei ole tulevaisuudessa syytä liialti tuudittautua.

12.2.6

Varautuminen

Varautuminen ei-tavanomaisten aseiden aiheuttamiin uhkiin on noussut tärkeäksi tutkimus- ja kehitysalueeksi monissa maissa. Julkista tutkimusrahoitusta on suunnattu erityisesti tuotekehitykseen, joka tähtää konkreettisesti uusien rokotteiden, lääkkeiden ja
diagnostisten laitteiden ja tuotteiden valmistamiseen. Kuitenkin raja puolustuksellisen
tai suojelutarkoituksessa tehtävän, ja bioaseiden kehittelyksi tulkittavan tutkimustyön
välillä on häilyvä. Esimerkiksi sopii edellä mainittu tutkimus lehmärokkoviruksen isäntäkirjon laajentamisesta; tämä tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa St Louisin yliopistossa.
Varautumisen ensimmäinen vaihe kentällä on bioaseen mahdollisen tai uhkaamassa
olevan käytön epäily tiedustelutietona tarkoitukseen soveltuvien välineiden tuomisesta
sotatoimialueelle tai tieto vastustajan joukkojen lääkinnällisestä varautumisesta esim.
rokotuksin joitakin tahalliseen levitykseen soveltuvia taudinaiheuttajia vastaan. Ilmaan
levitetyn aerosolipilven etähavaitsemiseen on kehitetty lasertekniikkaa käyttäviä ﬂuoSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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resenssi LIDAR (light detection and ranging) järjestelmiä. Näiden toimivuudesta tai
luotettavuudesta kentällä ei ole julkaistua vertailevaa tutkimustietoa. Käytännön ongelmana on biologista alkuperää olevien ja muiden aerosolien erottaminen toisistaan, sekä
teknologian tuomat väärät hälytykset. Bioaerosolien luonnehtimiseen on edelleen kehitetty useita fysikokemiallisia tekniikoita. Tällaisia ovat esimerkiksi Raman sirontaan ja
pyrolyysi-ioniliikkuvuusspektroskopiaan (PY-IMS) perustuvat menetelmät. Nämä kalliit ja häiriöalttiit järjestelmät voivat soveltua erityistapauksissa sotatoimialueella operoivien erikoisjoukkojen käyttöön jos on perusteltu epäily riittävän teknologisen osaamiskyvyn omaavan vastustajan aikomuksesta käyttää kansainvälisin sopimuksin kiellettyjä
bioaseita taistelukentällä. Ei-konventionaalisen aseen aerosoli- ja ilmavälitteinen levitys
uhkakuvana liittyy paremminkin polttoaseen sekä kemiallisten ja RN -taisteluaineiden
mahdolliseen käyttöön taistelukentällä.
Varautumisen toinen ja kenttätoiminnan lisäksi terrorismikäytön toteamisen kannalta tärkeä vaihe on toimivan ja nopean diagnostiikan (identiﬁointi- / tunnistusvalmius)
kehittäminen ja saattaminen kenttäkelpoiseen muotoon. Diagnostiikka voidaan jakaa
luotettavan näytteen ottamiseen, oli kyseessä sitten ilma, vesi, maaperä, kasvi- tai eläinmateriaali; näytteen esikäsittelyyn diagnostisen testin suorittamiseksi, sekä itse testin
tekemiseen. Kliinisten näytteiden ottaminen mahdollisesti altistuneista tai jo sairastuneista ihmisistä käsitellään muualla tässä selonteossa. Nopeilla kenttäkelpoisilla menetelmillä tehty biologinen tunnistus tulee kuitenkin aina varmistaa referenssilaboratorioiden käyttämillä standardimenetelmillä.
Ilmanäytteiden ottamiseen varsinkin sisätiloista ja aerosolina levitettyjen taudinaiheuttajien konsentroimiseen testin tekemistä varten voidaan käyttää esimerkiksi märkäsyklonikeräystä. Vesinäytteet on mahdollista väkevöidä suodattamalla tai sentrifugoimalla. Ympäristönäytteiden osalta on pystyttävä maasto-olosuhteiden perusteella
kohdistamaan näytteenotto alueisiin, joihin ilmateitse levinnyt taudinaiheuttaja todennäköisimmin sedimentoituu. Sama pätee myös sisätiloihin ja rakennusten ilmastointikanaviin. Mikäli saastutettuja elintarvike-eriä joudutaan jäljittämään laboratoriotestauksen avulla, on otettujen näytteiden oltava tilastollisesti edustavia. Väkevöidyistä ilma- tai
vesinäytteistä voidaan suoraan tehdä joitakin mittauksia tai määrityksiä, jotka antavat
mahdollisesti viitteitä näytteen sisältämän biologisen agenssin tyypistä. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi ATP:ta mittaava bioluminesenssimääritys. Epäilyttävää bioaseen
tuotantolaitosta tai sen kuljetusastiaa tutkittaessa on noudatettava varovaisuutta. Näytteenotto ja niiden kuljetus on suoritettava asiantuntijoiden toimesta bioturvallisuuden
säilyttämiseksi ja myös rikosoikeudessa käyttökelpoisen todistusaineiston takaamiseksi.
Näytteet on yleensä esikäsiteltävä diagnostista testiä varten. Ympäristönäytteiden esikäsittelyyn kuuluu esimerkiksi maanäytteiden liettäminen sopivaan liuokseen, ja liukenemattoman maa-aineksen suodattaminen. Kasviainesnäytteet on homogenoitava
ja eläinperäiset kudosnäytteet käsiteltävä kudokselle sopivalla tavalla, jotta siinä oleva
mahdollinen taudinaiheuttaja on osoitettavissa. Esikäsittelymenetelmän määrää pitkälle
se, minkälaista diagnostista testiä on tarkoitus käyttää.
Diagnostisten testien toimivuutta arvioidaan useimmiten niiden nopeuden, herkkyyden ja spesiﬁsyyden avulla. Herkkyyden mittoina käytetään joko rajaa, jota pienempiä
määriä tai pitoisuuksia testi ei havaitse (limit of detection, LOD), tai laadullista suhdetta
kuinka suuren osan (%) oikeasti positiivisista näytteistä testi osoittaa positiivisiksi. SpeSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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siﬁsyyttä taas mitataan tavallisesti laadullisella suhteella kuinka suuri osa (%) kielteisistä
testituloksista on oikeita. Bioaseen käytön toteamisessa on ehkä enemmän kyse laadullisesta kuin määrällisestä tuloksesta. Herkkyys ja spesiﬁsyys ovat sidoksissa toisiinsa: mitä
herkempi testi, sitä vähemmän vääriä negatiivisia – ja mitä spesiﬁsempi testi, sitä vähemmän vääriä positiivisia. Testituloksen päätöksentekorajan asettamisessa on punnittava sitä kummasta tulostyypistä, väärät positiiviset vai väärät negatiiviset, on enemmän
haittaa tai vakavammat seuraukset. Bioaseiden käytön osalta väärät positiiviset ja niiden
tarkistuksen tuottamaa lisätyö on todennäköisesti pienempi ongelma kuin havaitsematta jäävä altistuminen. Toisaalta, monet biologiset taisteluaineet tai niiden sukulaisorganismit kuuluvat luonnon normaaliin mikrobiekosysteemiin. Siksi positiivisten tulosten
merkityksen arviointi kuuluu alan erikoisasiantuntijoille. Kenttäkelpoiset menetelmät
ovat usein nopeita (minuutteja - tunteja kestäviä), kun taas klassisemmat referenssilaboratorioissa käytetyt tunnistusmenetelmät voivat kestää useita päiviä, jopa viikkoja.
Nopeista diagnostisista testeistä herkimpiä tätä nykyä lienevät mikro-organismien ilmaisu niiden geenien sisältämien nukleotidijaksojen ja näille kehitettyjen, hyvin spesiﬁsten koettimien avulla. Näissä testeissä käytetään useimmiten polymeraasiketjureaktiona
(PCR) tunnettua metodiikkaa, ja nykyisin varsinkin sen nopeaa, nk. reaaliaikaversiota.
Tämä tekniikka soveltuu kaikentyyppisille mikro-organismeille, nk. käänteiskopioijaentsyymin kanssa myös RNA- viruksille. Testien herkkyys ulottuu femtogrammojen
alueelle ja niiden spesiﬁsyys perustuu sellaisten koettimien valintaan ja kehittämiseen,
jotka eivät anna positiivista signaalia taudinaiheuttajille lähisukuisista mutta harmittomista ympäristömikrobeista. Menetelmä on kuitenkin melko herkkä erilaisille näytteissä mahdollisesti oleville polymeraasientsyymien estäjille l. inhibiittoreille. Patogeenisille
mikrobeille ominaisia nukleotidijaksoja voidaan tunnistaa myös nk. DNA-mikrosirun
(microarray) avulla. Menetelmä perustuu tunnistettavan organismin DNA:n leimaamiseen ﬂuoresoivilla väriaineilla tai radioaktiivisilla isotoopeilla, ja sen testaamiseen tarttuuko leimattu geenimateriaali pysyvästi kiinteään kantaja-aineeseen (lasi, nailonkalvo)
kiinnitettyyn DNA-koettimeen. Pysyvä tarttuminen on merkki nukleotidijaksojen vastaavuudesta eli positiivisesta tunnistustuloksesta. Samaan siruun voidaan kiinnittää jopa
kymmeniä tuhansia koettimia mikä mahdollistaa teoriassa yhden sirun sopimisen jopa
satojen taudinaiheuttajien tunnistukseen. Menetelmän haittapuolena on näytteen työläs
esikäsittely. Nukleotidimonistustekniikoiden suuressa herkkyydessä piilee myös niiden
suurin heikkous: jo monistetut geenijaksot voivat aiheuttaa huolimattoman käsittelyn
seurauksena väärän positiivisen analyysituloksen.
Nukleotidijaksojen avulla tapahtuvan tunnistamisen ohella voi nopea ilmaisu perustua mikro-organismin pintarakenteisiin, jotka ovat yleensä myös kohtalaisen spesiﬁsiä.
Kolmiulotteisten pintarakenteiden tunnistus tapahtuu tavallisimmin immunologisten
vasta-aineiden avulla, joskin se voi perustua myös muulla tavoin tuotettuihin vastinmolekyyleihin. Taudinaiheuttajan tunnistava ja sitova molekyyli on yleensä kiinnitetty
johonkin kantajarakenteeseen (lasi, muovinen kuoppalevy jne), ja yhdistelmä voidaan
havaita jollain monista mahdollisista leimaustavoista. Menetelmistä on olemassa lukuisia
kaupallisia, esim ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) tekniikkaan perustuvia
sovelluksia. Immunologisten menetelmien etuna on se, että niillä voidaan ilmaista myös
toksiinimolekyylit; suurin puute on toisaalta monissa tapauksissa riittämätön herkkyys.
Uuden nanotekniikan mahdollistamissa biosensoritunnistimissa tunnistettava-sitojamolekyyliyhdistelmä saa aikaan muutoksen kantajarakenteen fysikokemiallisissa omiSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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naisuuksissa, mikä voidaan ilmaista esimerkiksi johtokyvyn muutoksena. Tällä tavoin
on mahdollista havaita jopa yksittäisiä viruspartikkeleita (Patolsky ym., 2004). Nanotekniikan varsin lupaavat sovellukset bioaseiden tunnistamiseen ovat toistaiseksi vielä
pääosin kehittelyasteella, osittain siksi, että koko nanomateriaalitiede on varsin uutta.

12.2.7

Lääkinnällinen suoja

Disseminaatiolla tarkoitetaan tapaa jolla agensseja levitetään siten että ne aiheuttavat
taudin tai intoksikaation. Tavat on kuvattu edellä kohdassa 2.4. Disseminaatio ja altistustavat muodostavat perustan lääkinnälliselle suojautumiselle. Erityisenä piirteenä muihin ei-konventionaalisiin aseisiin verrattuna huomionarvoista BW (Biological Warfare)
agensseissa on se että varsinainen tahallisen levityksen ilmentymä eli tauti voi ilmetä
potilaalla vasta päivien, jopa viikkojen kuluttua levityksestä. Näin ollen aikaa jää varsinaiselle lääkinnälliselle suojautumiselle, jos BW agenssin käyttö on onnistuttu havaitsemaan ja käytetty agenssi tunnistamaan viivytyksittä. Fysikaalinen suojautuminen ja
ennaltaehkäisy on aina tehokkaampaa kuin varsinainen lääkinnällinen suojautuminen.

Lääkinnällinen suoja ja hoito voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:
Yleishoito, kuten kuumeen alentaminen, kivun helpotus ja hengityksen avustaminen
sekä suonensisäinen nesteytys. Tämän alan kehitys etenee yleisen, erityisesti ensihoidon
alan lääketieteellisen osaamisen mukana.
Isolaatio ja karanteeni
Karanteeni on vanha ja hyväksi todettu menetelmä jo ajalta ennen antibiootteja. Karanteenin merkitys korostuu pandemioiden ja muiden suuria ihmismääriä koskevien
tautiepidemioiden yhteydessä. Harvinaisten ja yksittäisten infektiotautitapausten hoitoa
varten tarvittavien eristyshuoneiden määrää tullaan lisäämään nykyisestä lähivuosien aikana (vrt. SARS epidemia).
Antibioottihoito bakteeri-patogeeneja vastaan
Uusia antibioottiryhmiä ei ole näköpiirissä, joskin vanhojen antibioottien jatkokehitykselle on suuria paineita erityisesti siviilisairaaloissa yleistyvien antibioottiresistenssien
bakteeripatogeenien takia. Toisaalta, suurin osa tunnetuista BW bakteeri-agensseista on
herkkiä nykyisin tunnetuille antibiooteille. Antibioottiresistenttien BW agenssien kehitystyö on mahdollista, mutta vaatii korkeata osaamisen tasoa.
Antiviraalinen hoito viruksia vastaan
Ainoa tällä hetkellä saatavilla oleva laajakirjoinen antiviraalinen lääke on ribaviriini.
Muut antiviraaliset lääkkeet kuten amantadiini ja asykloviiri sekä azidotymidiini ovat
terapeuttiselta kirjoltaan rajoitetumpia ja niiden teho perustuu ensisijaisesti vain tiettyjä
viruslajeja kohtaan.
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Rokotteet ja antitoksiinit
Uusien antitoksiinirokotteiden kehitys on periaatteiltaan kohtalaisen yksinkertaista ja
niiden saatavuus tullee lisääntymään lähivuosina. Joidenkin tautien pitkä inkubaatioaika altistuksesta varsinaisen taudin puhkeamiseen mahdollistaa jopa altistuneiden rokotukset lääkinnällisen suojan yhtenä muotona.
Paineet uusien antiviraalisten ja bakteeriantibioottien kehittämiseksi ovat suuria. Uuden
lääkeaineen kehitys kliinisine validaatioineen voi viedä 10 vuotta ja kustannukset ovat
korkeat. Osaksi suurten kustannusten takia uusien antibioottien kehitystyö tavallista
kliinistä hoitoa varten onkin huolestuttavasti hidastunut. Erityisesti Yhdysvalloissa on
kuitenkin viime vuosina panostettu runsaasti voimavaroja varsinaisesta perustutkimuksesta enemmän soveltavalle puolelle. Uudet bioterrorismiuhkat ovatkin luoneet konkreettisia paineita kehittää uusia rokotteita, bakteeriantibiootteja, antiviraaleja ja muita
lääkkeitä. Yhtenä mahdollisuutena on esitetty alustavia tuloksia bakteriofagien käytöstä
bakteerilääkkeinä. Bakteriofagit ovat viruksia jotka infektoivat bakteereja. Bakteriofagitutkimus oli aikoinaan korkeatasoista erityisesti entisen Neuvostoliiton alueella. Nyt
bakteriofagit on löydetty uudestaan ja niitä ollaan kehittämässä apuvälineiksi mm. pernaruton hoitoa ja mikrobiologista diagnostiikkaa varten.
Yhteenvetona voidaan arvioida, ettei lääkinnällisessä suojautumisessa ole odotettavissa
suuria mullistuksia vuoteen 2020 mennessä. Selvää kuitenkin on että nykyinen alan
kansainvälinen tutkimus ja kehitystyön voimakas resursointi tulee johtamaan konkreettisesti materiaalisen varautumisen selkeään parantumiseen sekä jo olemassa olevien antibioottiryhmien kehitystyöhön ja rokotetekniikoiden käytön kohdistumiseen tunnettuja
A-C kategorian biologisia agensseja kohtaan. Käytännössä vuoteen 2020 mennessä spesiﬁsiä antibiootteja ja rokotteita tulee olemaan kaupallisesti saatavilla useammalta toimittajalta. Suojautumista rajoittavaksi tekijäksi muodostunevat mahdolliset immunologiset haittavaikutukset rokotusten saajilla. Mikrobiologisista diagnostiikkamenetelmistä
mikrosiruteknologia saattaa avata uusia mahdollisuuksia tartunnan tunnistamiseen jo
ennen taudin vakavien oireiden puhkeamista seuraamalla potilaan geeniekspressioproﬁileita perinteisiin taudinaiheuttajiin kohdistuvan tunnistuksen asemesta (Rubins ym.,
2004)
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12.3 Ydinaseet
12.3.1

Johdanto

Epäkonventionaalisiin aseisiin luettavia ydinaseita kutsutaan myös joukkotuhoaseiksi. Niiden käytöllä voidaan saada aikaan hyvin suurta tuhoa, lisäksi niiden tuhovaikutuksia on usein vaikea rajoittaa pelkästään sotilaallisen toiminnan kannalta tärkeisiin
kohteisiin. Aseiden luonteesta johtuen ne herättävät ihmisessä pelkoa ja vastustusta.
Kansainvälisillä sopimuksilla pyritään rajoittamaan ydinaseiden käyttöä, kehittämistä
ja valmistusta. Lisäksi sopimuksilla on sitouduttu olemassa olevien ydinaseiden ainakin
osittaiseeen hävittämiseen.
Ydinaseilla on samoja vaikutuksia kuin tavanomaisilla aseilla, mutta vaikutusalue on
laajempi. Näitä ovat paine- ja polttovaikutus, sirpaleet ja tulipalot. Lisäksi ydinasevaikutuksia ovat ionisoiva säteily (gamma- ja röntgensäteily) sekä sähkömagneettinen pulssi
(EMP), ja radio- sekä tutka-aaltojen häirintä. Ydinaseen käytöstä syntyvä saastelaskeuma,
jossa radioaktiiviset isotoopit ovat hiukkas- ja kaasumuodossa, voi saastuttaa hyvin laajoja alueita varsinaisen täyden tuhon alueen ulkopuolella. Ydinaseita on nykyisin useiden
maiden hallussa ja eräät maat, kuten Pohjois-Korea, Intia ja Pakistan ovat viime aikoina
kehittäneet oman ydinaseen. Suurvalloissa voimakkain ydinaseen kehittämiskausi on
ollut 1950- ja osin 1960-luvuilla. Kiina ja Ranska ovat tehneet ydinkokeita vielä 1990luvun jälkipuoliskolla. Ydinaseen kehittäminen edellyttää riittävän kehittynyttä teknologiaa ydinpolttoaineen valmistuksen ja räjähdysketjun hallinnan aloilla.
Suomi ei itse omista ydinaseita, eikä tule niitä hankkimaan. Suomen lähialueilla on varastoituna ja käyttövalmiina suuri määrä ydinaseita. Suoraa Suomeen kohdistuvaa ydinaseen uhkaa, kuten suursodan uhkaa muutenkaan, ei tällä hetkellä pidetä merkittävänä.
Sotilaalliset asiantuntijat ovat arvioineet, että ydinaseen merkitys Venäjän sotilaallisessa
voimassa on kasvanut armeijan rapistuttua entisen Neuvostoliiton ajoista. Ydinaseteknologian joutumista terrorijärjestöjen käsiin on pidetty epätodennäköisenä tarvittavan
teknisen tietämyksen korkean tason ja ydinmateriaalin tarkan valvonnan vuoksi. Tämän
hyvän tilanteen ei odoteta välttämättä jatkuvan, vaan laittomasta ydintekniikan myynnistä ja ydinmateriaalin valmistuksesta on esitetty todisteita esimerkiksi Iranin, Libyan
ja Pohjois-Korean osalta. On mahdollista, että yhteistyössä jonkin ns. häirikkövaltion
kanssa jokin terroristijärjestö voisi saada käyttöönsä toimivan ydinaseen.

12.3.2

Ensimmäisen ja toisen sukupolven ydinaseet

Yhdysvaltain toisen maailmansodan aikana käynnistämässä Manhattan-projektissa
kehitettiin lähes tyhjästä aloittaen muutamassa vuodessa toimiva ydinase33. Kun ydinasekilpavarustelu käynnistyi toden teolla 1950-luvun alussa, alan tekninen taso nousi
hämmästyttävän nopeasti. Sekä ns. ensimmäisen sukupolven ydinaseet, ﬁssioräjähteet
(atomipommit), että toista sukupolvea edustavat fuusioaseet eli lämpöydinaseet (vetypommit), kehitettiin kymmenessä, viidessätoista vuodessa monessa suhteessa huippuun33

Rhodes: The Making of the Atomic Bomb, Simon and Schuster, 1988
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sa34. Manhattan-projektissa tuotetut atomipommit olivat isoja ja painavia. Muutamassa vuodessa kyettiin ﬁssioräjähteen ’hyötysuhdetta’, räjähdysvoimakkuuden suhdetta
ydinkärjen massaan, suurentamaan lähes kaksi kertaluokkaa. Ratkaiseva parannus oli
ns. tehostetun (boosted) atomipommin kehittäminen aivan 1950-luvun alussa. Lähes
samanaikaisesti Yhdysvalloissa keksittiin kaksivaiheisen lämpöydinaseen toimintaperiaate: ﬁssioräjähteen (primaariräjähde) tuottamaa röntgensäteilyä käytetään sytyttämään
erillään oleva fuusioräjähde (sekundaariräjähde). Vetypommin kehittäminen suurensi
ydinaseiden räjähdysvoimakkuuden megatonniluokkaan.
Ensimmäisten lämpöydinaseiden kuljettamiseen tarvittiin raskaita pommikoneita, mutta nopeasti myös fuusioräjähteiden koko ja paino pienentyivät. 1950-luvun lopulla
ydinkärkien ja niiden ajatellun kuljetuskaluston suunnittelu- ja kehitystyö kytkettiin
toisiinsa tavoitteena mahdollisimman hyvin toimiva ja samalla luotettava asejärjestelmä.
Ydinkärkiä suunniteltiin myös lähes kaikkiin sotilaallisiin käyttötarkoituksiin taistelukentän lyhyen kantaman aseista alkaen. Maalta ja sukellusveneistä laukaistavat pitkän
kantaman ydinohjukset otettiin käyttöön 60-luvulla ja seuraavalla vuosikymmenellä
siirryttiin monikärkiohjusten aikakauteen. Myös erilaisten ydinkärjillä varustettujen risteilyohjusten määrää lisättiin.
Ydinasejärjestelmien tutkimus- ja kehitystyön yhtenä perustavoitteena oli osumatarkkuuden parantaminen. Sen saavuttaminen salli ydinkärkien räjähdysvoimakkuuden
pienentämisen ilman, että halutusta tuhovaikutuksesta piti tinkiä. Samalla ydinkärkien
kokoa ja painoa voitiin vähentää. Ohjuksiin tarkoitettujen fuusioräjähteiden ’hyötysuhde’ vakiintui tasolle 1–2 kt/kg.
Myös ydinaseiden turvallisuus pyrittiin takaamaan alusta alkaen. Ydinkärjet suunniteltiin toisaalta niin, etteivät ne räjähtäisi mahdollisissa onnettomuustilanteissa, ja toisaalta ne varustettiin laitteilla, joiden tuli estää luvaton tai vahingossa tapahtuva käyttö.
Tekniikan kehitys on tehnyt mahdolliseksi turvajärjestelmien jatkuvan kehittämisen.
Ydinkärkien sisäistä luotettavuutta on voitu lisätä uusilla viritys- ja laukaisulaitteilla ja
ottamalla käyttöön materiaaleja, jotka kestävät edeltäjiään paremmin esimerkiksi iskuja
ja kuumuutta. Ydinaseiden ulkoista turvallisuutta ja käytönvalvontaa on lisätty esimerkiksi monimutkaistamalla turvakoodijärjestelmiä35. Nämä oletukset pitävät paikkansa
vanhojen ydinasemaiden kohdalla, turvallisuuskysymykset uusien ydinasemaiden kehitystyössä ovat hämärän peitossa.

12.3.3

Kolmannen sukupolven ydinaseet

Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan julkisti maaliskuussa 1983 näyttävästi ns. strategisen puolustusaloitteen (Strategic Defense Initiative). Sen perustavoitteeksi hän esitti ydinaseiden muodostaman uhan poistamisen tehokkaan ohjustorjuntajärjestelmän
avulla. Reaganin puhe oli lähtölaukaus laajamittaiselle tutkimus- ja kehitystyölle, jonka
yhtenä osaprojektina oli ns. kolmannen sukupolven ydinaseiden tarjoamien mahdol34

Rhodes: The Making of the Hydrogen Bomb, Simon and Schuster, 1995, Holloway: Stalin and the Bomb, Yale University 1995, Gonscharov 1996
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lisuuksien selvittäminen. Yhdysvaltain ydinaselaboratorioille SDI merkitsi melkeinpä
paluuta niiden huippuvuosiin, jos tilannetta tarkastelee taloudellisten resurssien näkökulmasta.
Kolmannen sukupolven ydinräjähteellä tarkoitetaan ydinkärkeä, joka on suunniteltu
vahvistamaan ja/tai suuntaamaan jotain ydinräjähdyksessä vapautuvaa energiamuotoa
valitsemalla ydinkärjen geometria ja materiaalit tarkoitukseen sopivalla tavalla36. Ensimmäiset ajatukset tällaisista aseista syntyivät jo 1950-luvulla. Kuitenkin ennen 1980-lukua
vain ns. lisätyn säteilyn ydinasetta, kansanomaisesti neutronipommia, alettiin kehittää
toden teolla. Ainakin Yhdysvallat myös liitti neutroniaseen taktisen ydinaseistuksensa
osaksi 1970-luvulla.
SDI-rahoituksen turvin tutkituista ydinkärkivaihtoehdoista suurinta julkista huomiota sai osakseen ns. röntgenlaser. Siinä riittävän suuri osuus ﬁssioräjähteen tuottamasta
röntgensäteilystä pyritään kohdistamaan laseroivaan ohueen metallisauvaan. Aseen toiminta kyettiin tiettävästi todistamaan maanalaisissa ydinkokeissa. Ns. ydinhaulikko oli
toinen SDI:n esille nostama uusi ydinkärkityyppi. Siinä tavoitteena oli kiihdyttää suuri
määrä pieniä kuulia ydinräjäytyksen avulla hyvin suureen nopeuteen.
Muita mahdollisia kolmannen sukupolven ydinkärkiä ovat ns. EMP- ja mikroaaltoase.
Ensiksi mainitulla ydinkärjellä pyritään synnyttämään mahdollisimman suuri, mieluimmin suunnattu sähkömagneettinen pulssi. Lähtökohtana voisi olla epäsymmetrisellä vaipalla varustettu neutronipommi. Mikroaaltoase edellyttää jonkinlaista antennia vastaavaa järjestelmää.
Kolmannen sukupolven ydinaseiden kehittämisen arvioitiin edellyttävän kymmeniä,
jollei satoja ydinkokeita samalla, kun monet asiantuntijat epäilivät uusien ydinkärkien
sotilaallista käyttökelpoisuutta37. Työ ei liene ehtinyt saavuttaa käytännön tuloksia ennen maailmanpoliittisen tilanteen muuttumista 80- ja 90-lukujen vaihteessa.

12.3.4

Ydinaseet kylmän sodan jälkeen

Aina 1980-luvun lopulle saakka tieteen ja tekniikan viimeisimmät saavutukset pyrittiin hyödyntämään myös ydinasekilpavarustelussa. Kylmän sodan aikana vastapuolelle
ei haluttu antaa etulyöntiasemaa tai sallia sille mahdollisuutta ns. teknologiseen yllätykseen. USA:n ja Venäjän 1970-luvulla neuvottelemat SALT-sopimuksetkin rajoittivat
vain ydinaseiden laukaisualustojen määrää. Niissä ei puututtu ydinkärkien määrään tai
niiden tekniseen kehittämiseen. Myös kuljetuskaluston laadullinen parantaminen sallittiin.
Tilanne alkoi muuttua Neuvostoliiton vähittäisen sortumisen myötä 1980-luvun lopulla. USA ja Neuvostoliitto jatkoivat vuonna 1985 pariksi vuodeksi katkenneita neuvottelujaan ydinaseiden vähentämisestä. Jo kahden vuoden kuluttua maat pääsivät yhteisymmärrykseen ns. INF-sopimuksesta, jolla poistettiin käytöstä ns. keskipitkän matkan
ydinohjukset. Ydinasesuurvallat kykenivät 90-luvun kuluessa sopimaan myös strategis36
37
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ten ydinaseittensa merkittävistä supistuksista (START I/II -sopimukset). USA ja NL/
Venäjä antoivat lisäksi yksipuoliset lupaukset vähentää taktisten ydinaseidensa määrää.
Myös Ranska ja Englanti ilmoittivat luopuvansa osasta ydinaseistustaan. Kiina jatkoi
omien ydinaseittensa uudistamista ja lisäämistä, mutta varsin hitaasti.
Viisi ydinasevaltiota allekirjoitti ensimmäisten joukossa myös täydellisen ydinkoekieltosopimuksen (CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty) syksyllä 1996. Niiden suhteellisen yhtenäinen toiminta myötävaikutti myös ydinsulkusopimuksen jatkamiseen
määräämättömäksi ajaksi keväällä 1995.
Ydinaseistuksen supistamissopimukset eivät kieltäneet osapuolilta ydinkärkien tai niiden kuljetuskaluston modernisointihankkeita. Yhdysvallat lopetti kuitenkin useita uusien ydinasejärjestelmien kehityshankkeita 80- ja 90-lukujen vaihteessa. Se ei ole valmistanut yhtään uutta ydinkärkeä operatiiviseen käyttöön vuoden 1990 jälkeen. Muissakin
ydinasevaltioissa ydinaseistuksen uudistusohjelmat näyttävät supistuneen ainakin lukumääräisesti. Erityisesti Venäjällä, mutta myös Englannissa, Kiinassa ja Ranskassa, taloudellisten resurssien rajallisuudella on ollut oma vaikutuksensa tehtyihin ratkaisuihin.
Yksi ydinaseistuksen rajoittamisen ja vähentämisen aikakausi näyttäisi päättyneen vuonna 2001, ainakin toistaiseksi. Silloin virkakautensa Yhdysvaltain presidenttinä aloittanut
George W. Bush lähti aluksi siitä, että yksipuoliset päätökset olisivat nopein tie tuntuviin ydinaseiden lisävähennyksiin. Lisäksi Bushin hallinto otti tavoitteekseen tehokkaan ohjuspuolustusjärjestelmän kehittämisen, mikä johti lopulta irtisanoutumiseen
Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton vuonna 1972 solmimasta ABM-sopimuksesta. Kaikesta
huolimatta Yhdysvallat ja Venäjä pääsivät keväällä 2002 yhteisymmärrykseen uudesta
sopimuksesta strategisten ydinaseittensa vähentämisestä 1 700-2 200 operationaalisen
ydinkärjen tasolle (Strategic Offensive Reductions Treaty, SORT) vuoden 2012 loppuun mennessä. SORT on erittäin lyhyt eikä siinä esimerkiksi ole mitään määräyksiä
veriﬁkaatiosta. START I -on kuitenkin voimassa ainakin vuoteen 2009 saakka.
Yhdysvaltain uusi poliittinen linja on siirtänyt myös täydellisen ydinkoekieltosopimuksen voimaantulon pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi esimerkiksi Kiina ei ole vuoden 2007
alkuun mennessä ratiﬁoinut sopimusta.
Vaikka ydinaseiden merkitys vähentyi 90-luvulla, ei yksikään ydinasevaltioista ole kuitenkaan halukas luopumaan ydinaseistaan. Ydinpelotteen säilyttämisen esitetään edelleenkin ylläpitävän rauhaa ja vakautta sekä ehkäisevän joukkotuhoaseiden leviämistä.
Venäjällä maan ja erityisesti sen asevoimien nykyinen heikkous on pontimena kannanottoihin, joissa korostetaan ydinaseiden roolia Venäjän turvallisuuden ja kansainvälisen
arvovallan takaajana. Myös vuonna 1998 koeräjäytyksillä ydinlatausten valmistuskykynsä julkistaneet Intia ja Pakistan antavat virallisissa lausunnoissaan suuren arvon ydinaseistukselleen, jonka teknisestä tai määrällisestä tasosta tiedetään julkisuudessa vielä
vähän. Oman lisänsä tilanteeseen tuo poliittisesti arvoituksellinen Pohjois-Korea, joka
tuoritti oman ydinkokeensa lokakuussa 2006. Kun maa vielä aktiivisesti kehittää pitkän kantaman maaliinsaattamisjärjestelmää, on se merkittävä turvallisuusuhka ainakin
USA:n, Japanin ja Etelä-Korean suuntaan.
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12.3.5

Ydinaseiden ylläpito ilman ydinkokeita

Ydinkärkien kehittämisessä teoreettiset tarkastelut ja laboratoriokokeet ovat aina olleet
keskeisessä asemassa, mutta pelkästään niiden avulla ei ole voitu tehdä päätelmiä räjähteen toiminnasta. Siksi ydinkokeet ovat olleet olennainen osa uuden ydinaseen tutkimus- ja kehitysprosessia. Ydinasevaltiot eivät ole toistaiseksi selvittäneet yksityiskohtaisesti koeräjäytystensä tavoitteita ja tuloksia. Voidaan kuitenkin arvioida, että ainakin
5–6 koetta on tarvittu uuden ydinkärjen luotettavan toiminnan varmistamiseen ja että
ongelmat ja epäselvyydet on ratkaistu viime kädessä ydinkokeen avulla. Siksi usein lähdetäänkin siitä, että täydellinen ydinkoekieltosopimus estäisi tehokkaasti ydinasevaltioita kehittämästä uusia, entistä tehokkaampia ydinkärkiä38.
Yhdysvaltain presidentti Clinton asetti täydellisen ydinkoekieltosopimuksen allekirjoitukselle kuusi ehtoa, joiden toteuttamisen katsottiin takaavan paitsi Yhdysvaltain kansalliset edut niin myös maan ydinaseistuksen teknisen tason ja uskottavuuden ilman
ydinkokeita. Järjestyksessä ensimmäinen ehto oli erityisen ydinaseiden ylläpito-ohjelman (Science-Based Stockpile Stewardship and Management Program, SSMP) käynnistäminen ja toinen maan ydinaselaboratorioiden toimintamahdollisuuksien takaaminen.
Lisäksi ylläpidetään valmius tehdä tarvittaessa nopeastikin maanalaisia ydinkokeita.
Yhdysvaltain energiaministeriö (DOE) julkisti yllä mainitun ylläpito-ohjelman suuntaviivat jo vuonna 199539. Sittemmin sitä on tarkennettu ja myös laajennettu. Ohjelmaan
sisältyy ydinkärkien kunnon valvontajärjestelmän tehostaminen, uusien tutkimuslaitteiden rakentaminen ja ydinkärkien tuotantokoneiston uudistaminen.
Käynnistetyistä hankkeista kalleimpiin ja samalla kiistanalaisimpiin kuuluu ns. inertiaalikoossapitofuusion (ICF) tutkimuslaitos, National Ignition Facility, jossa pitäisi kyetä
sytyttämään fuusiopalo pienessä kohtiossa lämpöydinaseen räjähdystä vastaavissa olosuhteissa.
Yhdysvaltain energiaministeriön Stewardship-ohjelman keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin myös ydinaselaboratorioiden käytettävissä olevien tietokoneiden laskentanopeuden
suurentaminen yli tuhatkertaiseksi (100 triljoonaan liukulukuoperaatioon sekunnissa)
noin vuosikymmenessä. Tarkoituksena on kyetä simuloimaan ydinaseiden toiminta kokonaisuudessaan mahdollisimman tarkasti. Julkisuuteen annettujen tietojen mukaan
nykyisin voidaan laskea kaksivaiheisen lämpöydinaseen räjähdys kolmidimensioisesti.
Todennäköisesti käytetyissä koodeissa on joudutaan edelleenkin turvautumaan ydinkokeiden mittaustietoon, mutta laskentanopeuden lisääntyessä yhä useampia ilmiöitä
voitaneen kuvata pelkästään fysiikan peruskaavojen avulla. Epävarmuus Stewardship
-ohjelman toimivuudesta oli yksi suurimmista syistä siihen että USA ei ratiﬁoiunut
CTBT:tä vuonna 1999. Asiantuntijoiden mukaan tilanne on muuttunut merkittävästi
viimeisen kahdeksan vuoden aikana, Stewardship -ohjelma toimii käytännössä ja kriittisten komponenttien elinikä oletetaan olevan noin 60–80 vuotta.
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Garwin: The Future of Nuclear Weapons Without Nuclear Testing, Arms Control Today, 1997
U.S. Department of Energy, Ofﬁce of Defense Programs: The Stockpile Stewardship and Management Program:
Maintaining Conﬁdence in the Safety and Reliability of the Enduring U.S. Nuclear Weapon Stockpile, Arms Control
Today, 1995
39

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

505
Fissiilin materiaalin, lähinnä plutoniumin, käyttäytymistä primaariräjähteen toimintaolosuhteissa simuloivat ns. alikriittiset kokeet ovat myös osa Yhdysvaltain SSM-ohjelmaa (Venäjä tekee vastaavia räjäytyksiä Novaja Zemljan ydinkoealueella).
Yhdysvaltain puolustusministeriökin aloitti 90-luvulla oman ydinaseistuksen ylläpitoohjelmansa, johon sisältyy muun muassa useita asejärjestelmien uudistamishankkeita40.
Lähtökohtana oli ministeriön ydinasemäärärahojen pienentyminen lähes puoleen 1990luvun kuluessa edellisellä vuosikymmenellä käynnistettyjen suurhankkeiden vähitellen
päättyessä.
Erityisesti Yhdysvaltain energiaministeriön ydinaseiden ylläpito-ohjelma on synnyttänyt ajoittain kiivasta keskustelua, jossa varsin usein on kyse eriävistä näkemyksistä
ydinaseistuksen säilyttämisen toivottavuudesta. Jos rajaa tarkastelun SSMP:n teknisiin
yksityiskohtiin, niin ainakin muutamat tunnetut entiset ydinasesuunnittelijat suhtautuvat epäillen ohjelman kykyyn säilyttää Yhdysvaltain ydinaseistuksen toimintavarmuus
pitkällä aikavälillä. Heidän mukaansa Yhdysvallat joutuu ennemmin tai myöhemmin
turvautumaan ydinkärkien uustuotantoon (remanufacturing) aivan kuten Venäjä tiettävästi tekee jo nyt41.
Yhdysvallathan ei ole voinut valmistaa uusia ydinkärkiä sitten 90-luvun alun tuotantolaitosten sulkemisen takia eikä tilanne muutu pitkään aikaan. Osana SSM-ohjelmaa Los
Alamosin kansallisessa laboratoriossa on kuitenkin jo valmistettu muutamia primaariräjähteen ﬁssiilin materiaalin sisältäviä ytimiä (’pit’).
Yhdysvaltain ydinaseiden ylläpito- ja tutkimusohjelmien tavoitteista on kiistelty jatkuvasti42. Osittain siksi maan kongressi kielsi 90-luvun alussa alle 5 kilotonnin ydinräjähteiden t&k-toiminnan. Kielto kumottiin vuonna 2003. Sallittua on tosin edelleenkin
vain tutkimus. Yhdysvalloissa on meneillään myös syvälle sijoitettujen ja/tai lujitettujen
suojien tuhoamiseen tarkoitetun ydinkärjen tutkimus- ja kehitystyö. Kyseessä on olemassa olevan ydinräjähteen sijoittaminen uudenlaiseen, entistä tunkeutumiskykyisempään kuoreen.
Kiistanalaisia ovat myös NIF:llä tehtävät kokeet. Jos laitteisto toimii suunnitelmien mukaan, sillä voidaan saada aikaan ns. mikroräjähdyksiä, joissa vapautuu muutamaa kymmentä TNT-kiloa vastaava määrä energiaa. Ongelmallisia ovat myös eräät ns. pulssitekniikkaan perustuvat kokeet, joita Yhdysvaltain ja Venäjän ydinaselaboratoriot tekevät
yhteistyössä. Niissäkin pyritään lähestymään fuusiopalon syttymiseen tarvittavia olosuhteita, vaikka tavoite lienee vielä kaukana43. Osa kokeiden vastustajista väittää, että niiden
päämääränä on puhtaan fuusioaseen kehittäminen. Tällaiset mielipiteet saivat professori
Hans Bethen, Manhattan-projektin johtavan tiedemiehen, pyytämään keväällä 1997
presidentti Clintonilta kyseisten tutkimusohjelmien lopettamista (Bethe 1997).
Muut ydinasevaltiot pyrkinevät seuraamaan Yhdysvaltain ydinaseistuksen ylläpito-ohjel40
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mia omien taloudellisten ja teknisten resurssiensa rajoissa ja säilyttämään alan osaamisen
niin hyvänä kuin mahdollista. Englanti ja Ranska voivat luottaa Yhdysvaltain apuun.

12.3.6

Ydinaseiden leviämisen uhka

Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen tuli kylmän sodan päättymisen ja Persianlahden sodan jälkeen kansainvälisen yhteisön keskeiseksi tavoitteeksi. Ydinaseiden tapauksessa on myös edistytty. Ydinsulkusopimukseen liittyi 90-luvulla kymmeniä uusia valtioita ja sen jäseniä ovat nyt Intiaa, Israelia, Pakistania ja Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta
kaikki maailman valtiot (Pohjois-Korea erosi NPT:stä vuoden 2003 alussa). Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvontajärjestelmää on myös pyritty tehostamaan
laatimalla NPT: edellyttämää safeguards-sopimusta täydentävä lisäpöytäkirja.
Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen on allekirjoittanut 177 valtiota, joista 140 on sen
ratiﬁoinut (tilanne 20.9.2007). Yhdysvaltain suhtautuminen CTBT:hen muuttui kielteiseksi, kun presidentti Bush aloitti virkakautensa vuoden 2001 tammikuussa. Siksi
ydinkoekieltosopimuksen tulevaisuus on edelleenkin erittäin epäselvä. Sen toimeenpanoa valvomaan tarkoitettu organisaatio (CTBTO) jatkaa kuitenkin toimintaansa. Myös
ydinteknisten tuotteiden ja materiaalien vientivalvontajärjestelyjä (NPT-pohjainen
Zangger-komitea ja Nuclear Suppliers Group, NSG) jatketaan.
Viiden NPT:n tunnustaman ydinasevaltion, kolmen ydinkokeita tehneen valtion (Pohjois-Korea, Intia ja Pakistan) ja yhden todennäköisen ydinasevaltion (Israel) joukkoon
on vuosien mittaan liittynyt varmasti vain Etelä-Afrikka, joka kuitenkin purki vapaaehtoisesti ydinkärkensä. Ydinsulkusopimukseen liittyneistä valtioista Irak rikkoi aikoinaan
selkeästi sitoumuksensa, mutta ei saanut valmiiksi ﬁssiopommiaan ennen kuin sen joukkotuhoaseohjelmia alettiin tuhoamaan kansainvälisessä valvonnassa Persianlahden sodan jälkeen vuonna 1991. Iran on tunnustanut vuosien ajan tutkineensa ja kehittäneensä myös ydinaseiden valmistukseen soveltuvaa tekniikkaa. Iranin tapauksessa tilanne on
vaikea valvonnan kannalta, maa käyttää hyväkseen kansainvälistä oikeuttaan valmistaa
rikastettua uraania energian tuotantoa varten mutta todellisuudessa tästä rikastustoiminnasta on lyhyt matka ydinasekelpoisen materiaalin tuottamiseen. Poliittinen tilanne
Iranin ja USA:n välillä voi johtaa siihen että Iran irtautuu ydinsulkusopimuksesta. Tämän jälkeen olisi vaikea tietää mitä Iran tekee hallussaan olevalle matalasti rikastetulle uraanille. Joulukuussa 2003 Libya ilmoitti luopuvansa joukkotuhoaseohjelmistaan.
Epäilyjä on esitetty myös joidenkin muiden maiden ydinteknisistä aikeista.
Ydinaseita koskeva julkinenkin tietous ja niiden valmistamiseen tarvittava tekniikka ovat
nykyisin kuitenkin suhteellisen helposti saatavilla, mikä on tullut selkeästi ilmi Iranin ja
Libyan ohjelmien paljastuttua. Vuoden 2004 alussa ei ole vielä täysin varmasti arvioitavissa, kuinka laajasti ja mihin hintaan ydinaseteknologiaa on tarjolla. Joka tapauksessa
usean valtion tekninen taso ja taloudellinen asema sallisivat oman pienehkön ydinaseistuksen hankkimisen. Etelä-Afrikan esimerkki osoittaa, että melko pienillä kustannuksilla, ehkä muutamalla sadalla miljoonalla dollarilla, voi valmistaa joitakin ydinkärkiä,
joiden toiminnasta voi olla riittävän varma ilman ydinkokeita. Tilanne ei tule tässä suhteessa muuttumaan. Jos kansainvälinen yhteisö haluaa estää uusien ydinasevaltioiden
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

507
syntymisen, sen on parannettava yhteistoimintaansa. Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvontajärjestelmän tehostaminen ja erilaiset vientivalvontajärjestelyt ainakin vaikeuttavat ja hidastavat ydinasetietouden ja -tekniikan käyttämistä sotilaallisiin
tarkoituksiin. Ydinaseteknologian leviämisen estäminen on entistä tärkeämpää, koska
tietämyksen syveneminen ja teknologian kehitys voi helpottaa ydinaseiden leviämistä
uusille tahoille.

12.3.7

Ydinterrorismin uhka

Ydinräjähteen valmistaminen on liian vaativa tehtävä nykyisille terroristijärjestöille ilman jonkin valtion antamaa suojaa, tukea ja rahoitusta. Suurin ongelma on tarvittavan
ﬁssiilin materiaalin hankinta. Kovin todennäköiseltä ei vaikuta, että aseluokan uraania
tai plutoniumia, valmiista ydinkärjestä puhumattakaan, joutuisi vääriin käsiin riittävän
suuria määriä. Ydinmateriaalien ja -aseiden varastoinnin turvallisuutta parannetaan lisäksi koko ajan, etenkin Venäjällä. Terroritoiminnassa rikastettuun uraaniin perustuva
ase on todennäköisempi, koska plutoniumimploosion hallinnan testaus on vaikea toteuttaa. Esimerkkinä uudesta ydinaseen maaliinsaattamisvälineestä voidaan pitää Word
Trade Centerin tuhonnessa ja Pentagonia vahingoittaneissa terrori-iskuissa käytettyjä
suuria kaupallisia lentokoneita. Rahtilentokoneen käyttö lastattuna sopivalla massiivisella penetrattorilla on sellainen uhka, jonka tehokas torjuminen esimerkiksi ydinvoimalaitoksen fyysisillä suojarakenteilla voi olla ylivoimaista.
Yhdysvalloissa joukkotuhoaseterrorismi nostettiin 1990-luvulla yhdeksi tärkeimmistä
turvallisuusuhkista. Siinä yhteydessä myös ns. radiologisten aseiden käyttömahdollisuus on tullut uudestaan esille. Radioaktiivisia aineita tuotetaan ja käytetään nykyisin
paljon erilaisissa siviililaitoksissa, joissa valvonta ei ole yhtä tiukkaa kuin sotilaallisissa
keskuksissa. Siten niiden joutumista terroristien tai rikollisten käsiin ei voida pitää täysin mahdottomana. Radioaktiivisten aineiden muokkaaminen suurien ihmisjoukkojen
henkeä ja terveyttä vaarantaviksi radiologisiksi räjähteiksi vaatii kuitenkin siinä määrin
erityisosaamista ja -laitteita, että asiantuntijat pitävät radiologisten aseiden uhkaa pienenä. Irakin väitetään kuitenkin kehittäneen joukkotuhoaseohjelmissaan myös radiologisia taistelukärkiä44. Vuosittain viranomaiset eri puolilla maailmaa saavat muutamia
uhkauksia radioaktiivisten aineiden levittämisestä45.

12.3.8

Ydinaseiden tulevaisuus

Ydinaseiden merkityksen vähentyminen ja niiden teknisen kehittämisen pysähtyminen
1990-luvulla eivät ole välttämättä pysyviä ilmiöitä. Tiede ja tekniikka edistyvät kaiken
aikaa ja voivat mahdollistaa myös täysin uudentyyppisten ydinkärkien valmistamisen.
Yhdysvaltain ydinaseiden ylläpito-ohjelmasta käydyssä keskustelussa on tuotu esille räjähdysvoimakkudeltaan pienten (1–100 t) ns. neljännen sukupolven ydinkärkien kehittäminen. Nämä teknologiat ovat vielä kaukana ydinkärjessä vaadittavasta tasosta. Neljännen sukupolven ydinkärjissä fuusioreaktio saadaan aikaan ilman ﬁssiota esimerkiksi
pulssitekniikalla, jossa ollaan aika paljon pitemmällä kuin laser-plasma sytytyksessä.
44
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Ydinasevalvonnan kannalta tällaiset aseet ovat ongelmallisia, koska ne eivät sisällä ﬁssioituvaa materiaalia, jonka valvontaan nykyiset valvontasopimukset mm. perustuvat. Esitetyt vaihtoehdot perustuvat tekniikoihin tai materiaaleihin (esimerkiksi metallinen vety,
ydinisomeerit ja antimateria), jotka ovat jo olemassa tai joita parhaillaan kehitetään tai
tutkitaan46. Ne vaikuttavat kuitenkin suhteellisen kaukaisen tulevaisuuden ratkaisuilta.
Kovin todennäköiseltä ei myöskään vaikuta pienten, vakiintuneeseen ydinkärkitekniikkaan perustuvien aseiden käyttöönotto, vaikka tällaisilla hankkeilla on vaikutusvaltaisia
tukijoita ainakin Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Niiden tuottama sotilaallinen hyöty on
kuitenkin rajallinen varsinkin, kun ydinaseiden käyttö tuomittaisiin edelleenkin jyrkästi. Jossain määrin mahdollista on niiden käyttö esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia
räikeästi rikkovia ns häirikkövaltoiden maanalaisia joukkotuhoasevarastoja tai -tehtaita
vastaan. Nykyaikaisten konventionaalisten täsmäaseiden suorituskyvyn parantuminen
vähentää jatkuvasti ydinaseiden strategista sotilaallista merkitystä. Taistelutoiminnan tukena käytettävien taktisten ydinaseiden käyttömahdollisuuksia tutkitaan. Uudet ydinasevaltiot saattavat turvautua ydinasepelotteeseen.
Yleinen ongelma neljännen sukupolven ydinaseissa on se, että mikäli tähän teknologiakategoriaan kuuluva ydinase onnistutaan valmistamaan, niin sen valvontaan tai rajoittamista varten ei ole olemassa sopimuksia.

12.3.9

Säteilyilmaisimet

Laajassa käytössä olevat säteilyannos- ja annosnopeusmittarit perustuvat tällä hetkellä
pääosin perinteisiin kaasutäytteisiin ilmaisimiin. Tutkimuskäytössä on tuikeilmaisimia
ja puolijohdeilmaisimia. Puolijohdeilmaisimet ovat alkaneet korvata GM-putkia, mutta
nopeaa siirtymistä ei ole odotettavissa. Puolijohdetekniikalla voidaan toteuttaa rakenteellisesti uudentyyppisiä ilmaisimia. Ionisaatiokammion ja MOSFET-analogiamuistipiirin rakenteeseen perustuva DIS-ilmaisin voi kehittyä merkittäväksi ilmaisimeksi henkilödosimetriassa. Vastaavasti kadmium-sinkki-telluuri (CdZnTe) - ilmaisin voi korvata
nykyiset puolijohde- ja tuikeilmaisimet ympäristön laskeumakartoituksissa. Samoin
uusien tuikeilmaisinten kuten Lantanum-Bromidin (LaBr3) markkinoille tulo mahdollistaa kohtuullisten kokoisten ja erottelukyvyltään NaI ilmaisinta paremman huoneenlämmössä pidettävien ilmaisinten käyttämisen tässä toiminnassa. Ilmaisimeen voidaan
integroida uusia ominaisuuksia ja älykkyyttä. Toiminnallisesti uudentyyppisiä mahdollisuuksia saadaan säteilyn tulosuunnan havaitsevilla ilmaisimilla. Säteilyn ilmaisintekniikka kehittyy kohti kasvavaa elektroniikan integroitumisastetta ja ilmaisimiin tulee
signaalin prosessoimiskykyä. Uusiin säteilyn vuorovaikutuksiin perustuvia ilmaisimia
tuskin tulee käyttöön.
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12.3.10 Lääkinnällinen suoja radioaktiivisilta aineilta
Ydinräjähteen aiheuttama laskeuma altistaa väestöä nimenomaan ulkoiselle säteilylle,
joka on alkupäivinä hyvin voimakasta mutta vaimenee suhteellisen nopeasti. Ulkoiselta
säteilyltä ei voi suojautua lääkeaineiden avulla, vaan ainoastaan fyysiset rakenteet (väestönsuoja) tarjoavat suojan. Väestönsuojissa olisikin pysyttävä useita päiviä, kunnes mittaukset osoittavat ulkona olevan turvallista.
Ydinräjähdyksen yhteydessä etenkin varhaislaskeuma sattaa tuoda alas suuria, erittäin
aktiivisia hiukkasia, joiden betasäteily voi aiheuttaa palovammaa muistuttavia paikallisia
vaurioita. Tässä mielessä vaarallisia nuklideja ovat mm. Sr-90, Ru-103, Ru-106 ja Ce144. Väestönsuojan merkitys on tämänkin vuoksi keskeinen. Ihmisille, joiden epäillään
altistuneen ydinräjähdyksen varhaislaskeumalle ulkosalla, olisi mahdollisimman nopeasti järjestettävä kontaminaatiomittaus ja pesumahdollisuus. Kontaminoituneet vaatteet
suljetaan muovisäkkeihin. Lämpimällä vedellä ja saippualla suurin osa kontaminaatiosta
saadaan poistettua. Hiukset on myös pestävä. Pesuveden saa laskea viemäriin. Pesun
jälkeen on syytä mittauksin varmistaa, onko puhdistus riittävä. Kontaminaatiomittaus
voidaan tehdä tavallisella kannettavalla geigermittarilla, johon liitetään lisälaitteena erityinen beeta-anturi.
Sisäisen kontaminaation merkitys ydinräjähteen yhteydessä on yllä mainittuihin uhkiin nähden toissijainen. Mahdollisuus suojautua lääkeaineiden avulla radioaktiivisilta
aineilta on hyvin rajallinen. Ydinräjähteen yhteydessä käytännössä vain joditabletit tulevat kysymykseen. Tällä voidaan suojata kilpirauhasta radioaktiiviselta jodilta. Stabiili jodi täyttää kilpirauhasen niin, että radioaktiivinen jodi ei sen jälkeen enää imeydy
siihen,vaan poistuu virtsan mukana nopeasti. Annoksena on 130 mg KI-tabletti aikuisille, 1–12 vuotiaille 1/2 tablettia, 1 viikon – 1 vuoden ikäisille 1/4 tablettia sekä alle viikon ikäisille 1/8 tablettia. Kerta-annos suojaa hengitysilman radiojodia vastaan riittävän
pitkäksi ajaksi, mutta elintarvikkeiden radiojodia vastaan suojaaminen saattaa edellyttää
päivittäistä jodiannosta usean viikon ajan.
Vakava sisäinen kontaminaatio cesiumilla voidaan hoitaa ferri-ferrosyanaatilla (preussian sini), joka toimii suolistossa ioninvaihtajana imeytymättä kehoon ja täten kiihdyttää
cesiumin eritystä suoliston kautta. Sitä käytettiin Brasiliassa vuonna 1987 tapahtuneessa
onnettomuudessa, jossa sädehoitolaitteen lähteenä toiminut, cesiumia sisältävä kapseli
varastettiin ja avattiin. Satoja ihmisiä saastui, ja niistä 46 hoidettiin preussian sinillä.
Hoidosta huolimatta neljä henkilöä kuoli cesiumin aiheuttamaan sisäiseen säteilyaltistukseen. Vaikka ydinräjähteessä syntyykin radioaktiivista cesiumia, sitä ei kuitenkaan
esiinny laskeumassa niin konsentroituneesti, että tämän tapainen äkillinen altistus olisi
mahdollinen. Cesium on sen sijaan ydinlaskeuman aiheuttama, pitkän tähtäimen ongelma, joka aiheuttaa ulkoista annosta sekä saastuttaa elintarvikkeita, erityisesti luonnontuotteita vuosikymmeniksi eteenpäin. Tätä vastaan ei voi suojautua millään lääkeaineella.
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12.3.11 Yksilön säteilyaltistuksen toteaminen altistetuista joukoista
Äkillisen kokokehoaltistuksen ensimmäinen oire on pahoinvointi, jonka kynnysarvo on
noin 1 Sv. Mitä korkeampi säteilyannos, sitä nopeammin ja rajummin pahoinvointi
alkaa. Äärimmäisen korkea annos johtaa nopeasti tajuttomuuteen. Jos pahoivointi ei ole
alkanut useaan tuntiin, äkillinen annos ei ole hengenvaarallinen eikä hoitoa tarvita.
Jos pahoinvointia esiintyy, olisi pikaisesti otettava verinäyte ja tehtävä valkosolujen
erittelylaskenta. Tämä toistetaan vuorokauden kuluttua, jolloin lymfosyyttien määrän
kehityksen perusteella säteilyannos voidaan arvioida. Jos lymfosyyttien määrä ei ole
muuttunut, säteilyannos ei ole ylittänyt 1 Sv. Jos määrä on alentunut, on näyte toistettava kahden vuorokauden kuluttua. Tämän perusteella arvioidaan altistuneiden hoidon
tarve ja taso.
Alemmalla annostasolla biologinen annosarvio voidaan tehdä veren valkosoluista suoritettavan kromosomianalyysin avulla. Sillä voidaan luotettavasti arvioida yli 100 mSv:n
äkillinen kokokehoannos, mutta silloin mikroskoopin äärellä suoritettava analyysi vaatii
monta päivää. Luotettavuus huononee, jos altistuksesta on kulunut pitkä aika, esimerkiksi useampia kuukausia. Analyysiä helpottamaan on nykyisin saatavilla tietokoneohjelmia, mutta niiden suorituskyky on vielä osittain puuttellinen. Menetelmä on siis työläs,
mutta sitä voidaan hyödyntää joukkotutkimuksiin siten, että yhden näytteen analyysiin
käytetään vähemmän aikaa. Määritettävä annos ei tällöin ole kovinkaan tarkka, mutta
altistuneet henkilöt voidaan luokitella eri annosryhmiin.
Kromosomianalyysi ns. FISH-menetelmän avulla on luotettavampi, jos aikaa altistuksesta on kulunut paljon, koska sillä pystytään analysoimaan stabiileja kromosomimuutoksia, jotka eivät ajan kanssa vähene. Sen herkkyys on kuitenkin alhaisempi kuin
perinteisen analyysin. Luotettava annosarvio saadaan yli 400 mSv:n annoksista, mutta
tämäkin analyysi vaatii monta henkilötyöpäivää.
Tällä hetkellä on kehitteillä monia ns. bioindikaattoreita, joita voitaisiin käyttää suurten
joukkojen annosarvioinnissa. Indikaattorilta vaadittavia ominaisuuksia ovat sen nopeus, herkkyys ja spesiﬁsyys ionisoivalle säteilylle sekä näytteen helppo saatavuus. Lisäksi
tekniikkaan tulisi voida liittää automaatio suurten näytemäärien käsittelyä varten. Tällaisia indikaattoreita ovat erilaiset sytogeneettiset menetelmät, jotka perustuvat veren
valkosolujen kromosomeissa tapahtuneisiin muutoksiin säteilyn vaikutuksesta (automatisoitu kromosomi- tai mikrotuma-analyysi, PrematureChromosomeCondensation).
Näiden lisäksi kehitellään molekyylibiologisia menetelmiä, jotka edellyttävät näytteen
saatavuutta hyvin nopeasti altistuksen jälkeen.
Biologisten tekniikoiden lisäksi myös biofysikaaliset menetelmät ovat kehittämistyön
kohteena. EPR (eletroninen paramagneettinen resonanssi) tekniikassa voidaan hampaan
kiilteessä syntyneitä muutoksia käyttää annoksen määrittämiseen. Menetelmän haittapuolena on toistaiseksi ollut se, että tutkimukseen tarvitaan kokonainen poskihammas.
On kuitenkin mahdollista, että tekniikka voitaisiin tulevaisuudessa käyttää myös hiustai kynsinäytteiden tutkimiseen säteilyannosten määrityksessä.
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12.3.12 Johtopäätökset
Suomi ei itse omista ABC-aseita eikä tule niitä hankkimaan. Suomen lähialueilla on varastoituna ja käyttövalmiina suuri määrä ydinaseita. Suoraa Suomeen kohdistuvaa ydinaseen uhkaa, kuten suursodan uhkaa muutenkaan, ei tällä hetkellä pidetä merkittävänä.
Sotilaalliset asiantuntijat ovat arvioineet, että ydinaseen merkitys Venäjän sotilaallisessa
voimassa on kasvanut armeijan rapistuttua entisen Neuvostoliiton ajoista. Kansainväliset sopimukset, joihin myös Venäjä on sitoutunut, rajoittavat ABC-aseita ja asettavat
selviä määräaikoja niiden hävitykselle.
Tosiasia on, että maailmassa on suuret määrät ydinaseita sekä monia valtioita, jotka ovat
niitä kehittämässä ja valmistamassa. Sopimukset eivät ole täysin kattavia, joten ne eivät
tule poistamaan ydinaseen uhkaa kokonaan maailmasta. Oma lukunsa on mahdollinen
terrorikäyttö. On mahdollista, että kansainväliset terroristijärjestöt voisivat saada ydinaineita käsiinsä ja käyttää niitä iskuissaan, jolloin iskujen aiheuttama tuho ja julkisuusarvo
olisivat suuria. Terroritoiminnan suhteen Suomi kuuluu onneksi rauhallisiin reuna-alueisiin. Kuitenkin, mikäli Suomi olisi huonosti suojautunut ydinterrorismiin, terroristijärjestö saataisi käyttää Suomea toimintakykynsä demonstroimiseen. Tästä syystä varautumisen pitää olla näkyvää ja todellista.
Suomessa on ABC-ilmaisimia sekä suojavälineitä ja -varusteita valmistavaa teollisuutta
ja tuotteidemme maine on kansainvälisesti hyvä. Erityisesti tärkeän aktiivihiilen suhteen
joudumme turvautumaan ulkomaisiin toimittajiin ja varastointiin. Tulevaisuuden näkymiinkään ei kuulu aktiivihiilen valmistus Suomessa. Henkilösuojauksessa aktiivihiili
tulee säilyttämään tärkeän asemansa, mutta kollektiivisuojauksen puolella muiden adsorptiomateriaalien merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Kehityksen seuraaminen ja uusien
tuotteiden kehittäminen edellyttää kotimaista tutkimustoimintaa ja hyviä kansainvälisiä
kontakteja. Lähitulevaisuuden taistelijan varustuksessa tehokkaalla henkilökohtaisella
ABC-suojauksella on suuri merkitys. On hyvä muistaa, että suojautumaton joukko voidaan tehdä taistelu- ja toimintakyvyttömäksi pelkän kyynelkaasun avulla.
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13. PAIKKATIEDON HALLINTA
Ins-evl Henry Kvarnström, Puolustusvoimien Tiedustelukeskus
Geologi Rami Immonen, Pioneerirykmentti
FT Jouko Nuorteva, Merivoimien Tutkimuslaitos

13.1 Johdanto
13.1.1

Paikkatiedon käsitteet ja määritelmät

Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa kohteesta, jonka sijainti Maan suhteen tunnetaan.
Kohde on objekti, joka vastaa yksilöitävissä olevaa reaalimaailman abstraktia tai konkreettista asiaa tai ilmiötä. Vanhemman määritelmän mukaan paikkatiedolla tarkoitetaan
kohdetta tai ilmiötä kuvaavan sijainti- ja ominaisuustiedon muodostamaa loogista kokonaisuutta. Määritelmistä käy ilmi, että paikkatieto ei liity vain konkreettisiin kohteisiin, esim. maastokohteisiin, vaan myös ilmiöihin. Ilmiöinä voidaan pitää mm väestö- ja
olosuhdetietoja. Määritelmistä käy myös ilmi, että pelkkä sijainti ei ole paikkatietoa,
vaan edellytetään myös jonkinasteista tietoa kohteesta.
Paikkatietojärjestelmä on järjestelmä, joka käsittelee paikkatietoa. Paikkatietojärjestelmiin kuuluu tai voi kuulua komponentteja tiedon keruuseen, tiedon hallintaan ja ylläpitoon, tiedon analysointiin, tiedon jakeluun yms. toimintoihin.
GIS (Geographic Information System) on yleisesti käytetty vierasperäinen lyhenne paikkatietojärjestelmälle ja paikkatietotekniikalle.

13.1.2

Paikkatiedon merkitys sodankäynnissä

Kartta on aina ollut tärkeä väline sodankäynnissä. Kartan korvaa nykyään monesti digitaalinen paikkatieto. Paikkatiedon merkitys kasvaa nykyaikaisessa sodankäynnissä, missä
liikkuvuus on nopeata ja tilanteet muuttuvat tiheään. Pienet joukot liikkuvat laajoilla
alueilla. Perinteinen kartta ei mahdollista muuttuvien tilanteiden seurantaa ja analysointia, operaatioiden suunnittelua ja vaihtoehtojen vertailua samassa laajuudessa kuin
digitaalinen paikkatieto. Paikkatietojen tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan saavuttaa
etulyöntiasema – paikkatietoylivoima.1
Erityisesti on korostettava muu paikkatieto kuin maastokohteisiin liittyvä tieto. Sodankäynnin kannalta tärkeitä ovat tiedot säätilasta ja muista olosuhteista, väestön etnisestä
jakautumasta, tarttuvien tautien levinneisyydestä sekä esim. myrkyllisten eläimien esiintymisestä. Lisäksi määritelmän mukaan tieto omien ja vieraiden joukkojen sijainnista ja
toiminnasta on paikkatietoa.

1

Mika Hyytiäinen: Paikkatietoylivoima digitaalisella taistelukentällä. Väitöskirja, MpKK:n taktiikan laitoksen julkaisusarja 1, julkaisu 1/2003
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13.2

Paikkatiedon keruu

13.2.1

Mittausmenetelmät

Maastomittaus tukeutuu tällä hetkellä ensisijaisesti satelliittimittauksiin (GPS). useimmiten hyödynnetään reaaliaikaista mittausta. Mittauksia täydennetään perinteisillä takymetri- ja vaaitusmenetelmillä, jotka nekin ovat täysin elektronisia. Kartoitustoiminnan mittauksissa käytetään vain poikkeustapauksissa muita paikannusmenetelmiä kuin
GPS. Esim. inertiapaikannus ei ole tällä hetkellä kartoitusmenetelmä.
Mittaustekniikkaan ei tarkastelujaksolla tule suuria muutoksia. Perusmenetelmänä tulee olemaan satelliittipaikannus. GPS:n luotettavuus ja tarkkuus paranevat, kun
2010-luvulla tulee uusia taajuuksia käyttöön. GPS:n rinnalle eurooppalainen satelliittipaikannusjärjestelmä (Galileo) tulee käyttöön arviolta vuonna 2012. Venäläinen
GLONASS-järjestelmä on jo operatiivisessa käytössä Venäjän alueella ja tulee olemaan
maailmanlaajuisesti käytettävissä viimeistään vuonna 2009. Tiedossa on, että myös Kiina suunnittelee satelliittipaikannusjärjestelmää, joka voi olla käytössä tarkastelujakson
lopulla. Uudet järjestelmät antavat käyttäjille lisää vaihtoehtoja ja riippumattomuutta,
mutta eivät teknisesti tuo mitään mullistavaa uutta paikkatiedon keruun kannalta. On
odotettavissa, että laitevalmistajat tuovat markkinoille vastaanottimia, jotka kykenevät
rinnakkain ottamaan vastaan usean järjestelmän signaaleja. Tämä parantaa paikannustarkkuutta erityisesti katvealueilla.
Differentiaaliset paikannuspalvelut paranevat huomattavasti. Tarjolla on mm satelliittiperusteisia korjauspalveluja. Nämä perustuvat geostationäärisiin satelliitteihin, joiden
käytettävyys pohjoisilla leveysasteilla tosin ei ole paras mahdollinen. Toisaalta käyttöön
tulee ainakin paikallisesti nykyistä parempia differentiaalikorjauspalveluja. Ns virtuaalisten tukiasemien käyttö antaa mahdollisuudet laskentateknisesti parantaa harvan tukiasemaverkon tarkkuutta.
Satelliittiperusteisen paikannuksen ohella muutkin paikannusmenetelmät kehittyvät ja
voivat tulla käyttöön kartoitustyöhön. Tällainen menetelmä on inertiapaikannus. Varsinkin eri menetelmien yhdistäminen – esim. GPS ja inertia – samaan paikannuslaitteeseen voi johtaa ajasta, paikasta ja olosuhteista riippumattomaan paikannus- ja tiedonkeruutoimintaan. Myös maa-asemiin perustuva paikannus – esim matkapuhelinverkkoon
tukeutuva – voi tulla kysymykseen kartoitusmenetelmänä.
Kokonaisuutena voi todeta, että tulee olemaan käytössä tehokkaita paikannusmenetelmiä, joilla reaaliajassa saavutetaan kaikkialla maailmassa alle 5 m paikannustarkkuus
ilman tukiasemia. Kiinteiden valtakunnallisten tukiasemien avulla reaaliajassa päästään
alle 1 m paikannustarkkuuteen. Edellä mainitut palvelut ovat käyttäjille maksuttomia.
Paikallisia tukiasemia käyttäen paikannustarkkuus voi reaaliajassa olla 1–2 cm. Tämä
edellyttää käyttäjän omia tukiasemia tai maksullisten palvelujen käyttöä. Koska tarjolla
on useampi paikannusjärjestelmä, käyttäjä ei ole riippuvainen yhden järjestelmän ylläpitäjästä.
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Käyttöön tulee helppokäyttöisiä, pieniä kenttäkelpoisia tiedonkeruuseen suunniteltuja
paikannuslaiteita. Tällaisia laitteita voidaan käyttää mm paikkatietoaineistojen nopeaan
täydennykseen kenttäolosuhteissa.

13.2.2

Kaukokartoitus

Kaukokartoituksella tarkoitetaan kohteen havainnointia tallentamalla kohteen emittoimaa tai heijastamaa säteilyä. Tämä on kaukokartoituksen laaja määritelmä. Suppeassa
mielessä kaukokartoituksella tarkoitetaan satelliittikuvausta ja satelliittikuvien käyttöä.
Tässä kirjoituksessa kaukokartoitusta käsitellään laajan määritelmän mukaan, eli mukaan otetaan myös ilmakuvaus ja maaston laserkeilaus.
Ilmakuvauskäyttöön soveltuvia digitaalisia kameroita on esitelty vuonna 2000. Tällä
hetkellä digitaaliset kamerat ovat länsimaailmassa syrjäyttäneet perinteiset ﬁlmikamerat
uusien kameroiden myynnissä. Filmikameroita myydään enää kehitysmaihin. Vanhoja
ﬁlmikameroita käytettäessä ﬁlmit scannataan numeeriseen muotoon numeerista jatkokäsittelyä varten.
Digitaaliset kamerat tuottavat paremman kuvalaadun kuin ﬁlmikamerat. Kameroihin
liittyvät olennaisesti paikannusjärjestelmä sekä kallistuksen anturit. Tallentamalla kameran sijainti ja asento kuvanottohetkellä voidaan vähentää kiintopisteiden tarvetta ja
nopeuttaa ortokuvien tuotantoa. Ortokuva on karttaprojektioon oikaistu ja koordinaatistoon sidottu kuva.
On nähtävissä, että ilmakuvaﬁlmien saatavuus heikkenee jo tarkastelujakson alussa. Samoin ﬁlmien kehitykseen ja kuvien valmistukseen tarvittavien kemikaalien ja muiden
materiaalien saatavuus heikkenee. Valokuvalaboratoriotoiminta loppunee kokonaan
vuoteen 2015 mennessä.
Täydentävänä menetelmänä käytössä on laserkeilaus. Ilma-aluksesta suoritettava keilaus
on käytettävissä mm yksityiskohtaisten maastomallien valmistukseen esim. lentokenttien ympärillä. Laserkeilaus soveltuu myös mm puuston mallinnukseen. Laserkeilauksella päästään noin 10 cm korkeustarkkuuteen. Menetelmien kehittyessä ja kustannusten aletessa laserkeilaus alkaa soveltua yhä laajempien alueiden keilaukseen. Jopa koko
valtakunnan korkeusmallin uusiminen laserkeilauksen avulla on jo kirjoitushetkellä
ajankohtainen. Kamera-keilainyhdistelmät muodostavat jatkossa tehokkaan tiedonkeruulaitteen.
Stereokartoitus perustuu digitaalisiin kuviin ja tapahtuu digitaalisissa stereotyöasemissa.
Digitaaliseen kartoitukseen kehitetään automaattisia hahmontunnistus- ym menetelmiä
kartoitusprosessin automatisoimiseksi. Kokonaan prosessi ei kuitenkaan automatisoidu,
vaan aina tullaan tarvitsemaan operaattorin interaktiivista ohjaustoimintaa.
Tällä hetkellä on tarjolla runsaasti kaukokartoitussatelliittien kuva-aineistoa. On saatavissa 0.6–2 m erotuskyvyn pankromaattista aineistoa ja 4–5 m monikanava-aineistoa.
Useimmat kaukokartoitussatelliitit antavat mahdollisuuden stereokuvaukseen. Sää- ja
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

515
valaistusolosuhteista riippumattomat tutkakuvat ovat tulossa käyttöön. Tutkakuvat
soveltuvat mm korkeusmallien tuottamiseen. Tämän hetken tutkasatelliittien kuvien
spatiaalinen erotuskyky on vain keskinkertainen. Siitä huolimatta niin sanotun SARinterferometrian avulla pystytään havaitsemaan cm- tai jopa mm-luokan siirtymiä ja
muutoksia, mitä käytetään hyväksi ainakin tulivuorten ja jäätiköiden seurannassa.
Kaukokartoitussatelliittien korkean erotuskyvyn kuvien käyttö keski- ja pienimittakaavaisen kartta-aineiston tuotantoon ja ajantasallapitoon yleistyy. Kuvien maastoerotuskyky paranee pankromaattisella alueella 0.3–0.5 metriin ja monikanavakuvauksessa 1
–2 metriin. Myös satelliittikuvat muodostavat paikkatietojärjestelmien olennaisen osan.
Tutkakuvien käyttö lisääntyy voimakkaasti. Markkinoille tulee korkeamman resoluution tutkakuvia, joskaan erotuskyky ei tule vastaamaan optisten kuvien erotuskykyä.
Lisäksi käyttöön tulee usealla aallonpituusalueilla toimivia tutkakuvauslaitteita, jolloin
myös tutka-alueella käytössä on ns. monikanavakuvaus. Eri aallonpituusalueita voidaan
yhdistää esim. niin, että jokin aallonpituus tunkeutuu hyvin kasvillisuuden läpi ja toinen heijastuu voimakkaasti kasvillisuudesta.
Kaupallinen toiminta tulee sekä satelliittien operointiin, datan jakeluun että ennen
kaikkea datan hyötykäyttöön. Kuvia käyttävien organisaatioiden kannalta tämä tarkoittaa kuvien saatavuuden parantumista, kuvatarjonnan monipuolistumista sekä massamarkkinoiden syntyä. Lisääntyvä kilpailu johtaa hintojen alenemiseen ja turvaa kuvien
saatavuuden. Satelliitteja operoivat mm USA, Kanada, Venäjä, Ranska, Japani, Intia,
Israel sekä Euroopan avaruusjärjestö ESA.
Kehitys on menossa siihen suuntaan, että erityisesti tarkkaresoluutioisten satelliittien
kuvat täytyy tilata etukäteen. Satelliittidataa aletaan myös koodata, jotta estetään signaalin vastaanotto ja häirintä.
Suuren erotuskyvyn satelliittikuvat muodostuvat pieni- ja keskimittakaavaisessa kartoituksessa ilmakuvien vaihtoehdoksi. Oman maan ulkopuolella olevien alueiden kartoituksessa satelliittikuvat ovat käytännössä ainoa vaihtoehto. Satelliittikuvien käyttö ei sanottavasti poikkea digitaalisten ilmakuvien käytöstä. Myös satelliittikuvia voidaan esim.
käyttää digitaaliseen stereokartoitukseen. Tutkakuvien käyttö lisääntyy edelleen.
Monikanavaisten instrumenttien erikoistapauksena voidaan pitää ns. hyperspektraalisia
instrumentteja, joissa on suuri määrä (tyypillisesti satoja) hyvin kapeita aallonpituuskaistoja. Ne ovat mielenkiintoisia kohteiden ilmaisuun tähtäävissä sovelluksissa. Niiden
erotuskyky on huomattavasti heikompi kuin edellisten.

13.2.3

Olosuhdetiedot

Maastotiedon ohella muu paikkatieto kuten tieto olosuhteista ja toimintaympäristöstä korostuu tulevissa sotilaallisissa paikkatietojärjestelmissä. Tyypillisiä olosuhdetietoja
ovat:
– lumi, jää, routa
– tiekeli
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– lämpötila, tuuli
– aallokko
– kosteusolot, sade
Muista kiinnostavista toimintaympäristöä kuvaavista tiedoista mainittakoon:
– väestöjakauma
– uskontojen levinneisyys
– kasvillisuus
– tarttuvien tautien esiintyminen
– myrkyllisten kasvien ja eläinten esiintyminen

Olosuhdetiedot saadaan pääosin eri viranomaisten ja laitosten rekistereistä sekä tosiajassa näiden havaintojärjestelmistä. Tietoja täydennetään omilla havainnoilla. Toimintaympäristöä kuvaavaa tietoa löytyy myös julkisista tietolähteistä.

13.3 Sotilasgeologian erikoispiirteet2
13.3.1

Määritelmä

Sotilasgeologia tutkii geotieteiden, etenkin geologian, geofysiikan ja paikkatiedon soveltamista sotilaallista toimintaa palvelevaksi. Tutkimusten tuloksena syntyy erilaisia laite-, menetelmä- ja ohjelmistosovelluksia palvelemaan maanpuolustusta. Lisäksi Sotilasgeologia tuottaa erilaisia ohjeita, oppaita ja kirjoja kyseisistä menetelmistä sekä yleisesti
maaston huomioimisesta mahdollisuuksineen ja rajoituksineen oman sekä vihollisen
toiminnan kannalta.

13.3.2

Tehtävät

Sotilasgeologiassa sovelletaan geologiaa kaikkien puolustushaarojen tarpeisiin. Alalla
toimitaan erityisesti pioneeriaselajin linnoittamis-, liikkeenedistämis- sekä raivaamistekniikoiden kehittämisessä.
Sotilasgeologiassa suunnitellaan ja kehitetään aselajien vaatimia johtamisjärjestelmien
käyttämiä numeerisia maasto- ja paikkatietoaineistoja sekä aineistojen keruuta ja muokkausta tietokonepohjaisia analyyseja varten.
Sotilasgeologiassa tehdään maasto-opin perustutkimusta sekä suoritetaan valtakunnallista sotilasgeologista palvelutoimintaa mm. kalliorakentamisen, ympäristötutkimusten,
räjähdysvaikutusten sekä maaperätutkimusten ja raivaamisen osalta.
2

Sotilasgeologian lähteet:
Hallenberg, I et al. (1998). Häivetekniikasta, katsaus Suomen häivetekniikan nykytilaan ja kehitysnäkymiin, Puolustusvoimien Tutkimuskeskus, Ylöjärvi, 60 s.
Peltoniemi, M (1998). Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät, Espoo, Otakustantamo, 412 s.
Perry, S.G (1998). Tactical Remote Sensor Platoons, Marine Corps Gazette Jan 1998, USA
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Sotilasgeologinen toiminta keskittyy lähinnä kolmelle osa-alueelle, jotka ovat GIS (paikkatietotuotteet ja menetelmät), GPR (maatutkaluotaus), GEO (kallioperä- ja ympäristötutkimukset). Lisäksi jatkossa käsitellään erikseen räjähdysvaikutusten tutkimusta ja
geotieteiden soveltamista kartoitukseen ja tiedusteluun.

13.3.3

GIS

GIS eli paikkatietotekniikka on se ala johon sotilasgeologinen toiminta keskittyy yhä
enemmän. Siinä keskitytään maastoanalyysisovelluksen (TERRA) kehittämiseen ja pioneeriaselajin tarvitsemien paikkatiedon keruu sovellusten kehittämiseen ja määrittelyyn.
Lisäksi geologi on mukana erilaisissa Pääesikunnan johtamissa paikkatietoaineisto- ja
järjestelmäkehityshankkeissa.
Geologin osuus näissä järjestelmissä keskittyy lähinnä niissä käytettyjen kartta-aineistojen hankkimiseen ja muokkaamiseen sekä aineistoilla tehtäviin maastoanalyyseihin.
Lisäksi geologi kehittää maastomittausvälineiden integroimista näihin järjestelmiin.
Lisäksi tälle osa-alueelle liittyy kiinteästi maastoanalyysien tieteellinen tutkimustoiminta, jossa eri menetelmän kehittämisen tavoitteena on asiantuntijatiedon (sotilaallinen
päätöksenteko) sisällyttämisen mahdollistaminen lähtöaineistoihin sekä maastoanalyysien matemaattisten laskentamallien vertailu ja kehittäminen sekä mahdollisen oppimismallin (sumea mallinnus) käyttöönotto eräissä analyyseissä.
Maastoanalyysi tuottaa linnoittamis-, kulkukelpoisuus ja sulutettavuuskarttoja eri vuodenajoille. Samalla se tuottaa erilaisia laskennallisia parametrejä joukkojen ja materiaalin
käytön laskentaan.
Ulkomailla vastaavat analyysit pyrkivät tuottamaan kuvaa maastosta kulkukelpoisuuden
osalta tai ohjelmat tekevät suoraan voimasuhdeanalyysejä sekä tuottavat riskinottoon
liittyviä tuloksia.
Erilaiset sotapelit ja simulaattorit tulevat vaatimaan maasto- ja olosuhdeanalyysejä toimintansa pohjaksi.

13.3.4

GPR

GPR eli Ground Penetrating Radar eli maatutka on erikoistutkimusväline, jonka käyttö
on yleistynyt viime aikoina Puolustusvoimissa.
Maatutka on laite, jolla voidaan tutkia maa- ja kallioperää radioaaltoja käyttäen. Laitteeseen kuuluu keskusyksikkö, lähetin- ja vastaanotinantennit sekä tietokone. Maatutkan
käyttö laaja-alaisissa ja kestoltaan pitkäaikaisissa raivaamistehtävissä on vakiinnuttamassa paikkaansa uutena menetelmänä maalla sekä vesistöissä.
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Maatutkaa käytetään Puolustusvoimissa seuraavanlaisissa tehtävissä:
– Raivaamiseen liittyvät lentopommien ja vanhojen a-tarvikkeiden paikantaminen
maalla ja vesistöissä.
– Vesistötutkimukset
– Kalliotilojen kartoitus
– Ympäristötutkimukset (pohjavesi, saastuneet maa-alueet)
– Virka-aputehtävät (ruumiiden etsintä, asekätköjen etsintä yms.)

13.3.5

GEO

GEO eli sovellettu geologia keskittyy lähinnä kalliorakentamiseen ja ympäristötutkimuksiin. Puolustusvoimille rakennettavat kalliotilat, luolat yms. vaativat yleensä geologisen selvityksen, joka kuuluu sotilasgeologin toimenkuvaan. Mikäli suunnitellaan
uuden kalliotilan rakentamista tai vanhan laajentamista voidaan ottaa yhteyttä sotilasgeologiin, joka tekee rakennettavuusselvityksen.
Tutkimustuloksena syntyy lausunto alueen rakennettavuudesta ottaen huomioon topograﬁa, kallion rakennettavuus, maapeitteiden paksuudet, pohjaveden vaikutus ja liikenneyhteydet.
Lisäksi tarvitaan maaperä- tai pohjavesitutkimuksia, jotka sisältävät yleensä aikaisemmin mainitun maatutkaluotauksen. Nämä tutkimukset palvelevat yleensä rakentamista
tai ympäristön suojelua.
Geologisen tutkimuksen painopiste tulee siirtymään varuskuntien ja harjoitusalueiden
ympäristötutkimuksiin (pohjavedet, saastuneet maa-alueet) etenkin Puolustusvoimien
käytöstä poistuvien alueiden osalta.

13.3.6

Räjähdysvaikutustutkimukset

Sotilasgeologi tekee eri tyyppisiä tärinätutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää
erilaisten asejärjestelmien (esim tykistö) tai ajoneuvojen aiheuttamia tärinöitä tiedustelun kannalta sekä räjähdystärinöiden johtumisesta maa- ja kallioperää pitkin eri rakenteisiin.
Sotilasgeologisen palvelun osalta tärinätutkimuksia on tehty lähinnä vahinkokartoitusten osalta, kun on tullut valituksia ammuntojen aiheuttamista vahingoista rakennuksille.
Lisäksi voidaan ennalta ehkäisevästi tehdä tutkimuksia esim raivattavien alueiden osalta
mahdollisten tärinävahinkojen laajuudesta, mikäli raivattavat kohteet räjähtäisivät.

13.3.7

Geotieteet kartoituksessa ja tiedustelussa

Sovelletun geofysiikan osalta geologisia, sotilaalliseen toimintaan liittyviä ilmiöitä tutkittaessa käytetään hyväksi erilaisia menetelmiä ja välineitä, joiden kehitystä ja kehittämistä etenkin oman tiedustelun kannalta on syytä tutkia.
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Seismiset herätteet
Seismistä herätettä mitataan geofoneilla, jotka perustuvat sähkömagneettiseen induktioon. Eri ajoneuvot ja muut tärinälähteet muodostavat kukin ominaisen mittapulssin,
joka voidaan tunnistaa
Seismiset anturit soveltuvat lähinnä lähitiedusteluun / havaintoihin liikkeestä. Optimiolosuhteissa ihminen voidaan tunnistaa yli 50 metrin ja tela-ajoneuvo yli 600 metrin
päästä. Itse havainto voi tapahtua kauempaakin.
Tiedustelulaitteissa ja esim. miinoissa seisminen heräte aktivoi muut sensorit (akustinen
ja magneettinen), joilla tapahtuu lisätunnistaminen.
Geofonien kanssa samaan tekniikkaan perustuvat huomattavasti herkemmät seismograﬁt pystyvät havaitsemaan huomattavat tärinälähteet satojen kilometrien päästä. Verkottamalla useita seismografeja kallionpintaan voitaisiin mm. tykistöryhmitykset sekä
massiivisten tela-ajoneuvo-osastojen ryhmittyminen ja suuntautuminen havaita sekä
paikantaa kymmenien kilometrien päästä.
Tälläkin hetkellä voidaan havaita ja kartoittaa kaukana rajoiltamme tapahtuvia louhinta- ja räjäytystöitä.
Muut herätteet
Lentokoneella tapahtuvia magneettisia ja maanpinnan sähkönjohtavuuteen perustuvia geologisten mittausten soveltuvuutta esim. sotilaalliseen lennokkitiedusteluun tutkitaan. Tällä hetkellä mittauksilla voidaan suorittaa erilaista kartoitusta, jolla saadaan
tietoa maa- ja kallioperän ominaisuuksista sekä rakenteista, kuten esim. maapeitteiden
paksuudet tai luolatilat.
Tulevaisuudessa satelliittien ”geologisten” sensoreiden (tutka, magneetti, sähkönjohtavuus) resoluutio ja tunkeutumiskyky paranevat, joten niitä voidaan käyttää kaukaakin
tapahtuvassa tiedustelussa tai kartoituksessa.

13.3.8

Johtopäätökset

Sotilasgeologia tulee kehittymään pitkälti rinnan tietotekniikan, laitekehityksen ja paikantamisen kehittymisen kanssa sekä niiden ehdoilla. Paikkatietosovellukset sekä eri
aselajien tarpeet maaston ominaisuuksien analysoimiseksi tulevat olemaan kasvussa.
Numeerisen maastoanalyysin tutkiminen ja kehittäminen tulevat painottumaan.
Tarkan, paikkaan ja aikaan sidotun, tiedon keruu maastosta sekä uusien numeeristen
aineistojen luominen ja yhdistäminen eri aineistoista ja aineistojen luotettavuuden tutkiminen tulevat olemaan pääosissa.
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Maatutkaluotauksen kehittäminen lähinnä raivaamisen apuvälineenä tulee korostumaan. Raivauksen osalta tullaan tutkimaan menetelmiä, joilla nykyiset rauhanajan vanhojen a-tarvikkeiden, lentopommien yms. etsinnät, raivaukset ja niissä syntyneet dokumentit voitaisiin saada tietojärjestelmään, jolloin tietojen seuraaminen ja päivittäminen
olisi turvattu.
Koulutuksen painopiste tulee siirtymään myös edellä mainittujen alojen suuntaan.
Perinteisen geologisen tutkimuksen puolella toiminta tulee siirtymään kalliotilatutkimuksista ympäristötutkimuksiin (pohjavesi, saastuneet maa-alueet).

13.4 Merenpohjan kartoitus3
13.4.1

Johdanto

Merenpohjan kartoituksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä vesisyvyyden (merenmittaus) että pohjanlaadun (geologis-fysikaaliset ominaisuudet) kartoitusta. Syvyyskartoituksesta saatavat hyödyt liittyvät perinteisesti merenkulun turvallisuuteen, mutta tietoja
voidaan käyttää laajalti myös erilaisiin mallintamisiin. Pohjatiedon siviilikäyttö on liittynyt pohjarakentamiseen ja merenpohjan maa-ainesten ja mineraalien hyödyntämisiin.
Sotilaskäytössä yhdistetty vesisyvyys- ja pohjanlaatukartoitustarve liittyy vedenalaisen
sodankäynnin suunnitteluun ja torjuntaan (mm. vedenalaiset sukellusvenereitit, vakuuntelu, hydroakustiikka, suve-torjunta, kaapelireitit, miinoitusalueet, kiertoväylät,
tukeutumisalueet) ja käytännön toimiin (mm. va-etsintä, miinantorjunta).
Suomessa meren syvyyskartoitusta tekee lakisääteisesti Merenkulkulaitos ja pohjanlaadun kartoitusta Geologian Tutkimuskeskus.
Käsite merenpohjan kartoittaminen voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) kartoitusaineiston
keruuseen, 2) aineiston käsittelyyn ja 3) tiedon visualisointiin ja hyödyntämiseen.

13.4.2

Kartoitusaineiston keruu

Kehitys lähivuosina
Syvyyskartoituksessa datan keruu tehdään lähes yksinomaan akustisesti monikeilainlaitteilla, joilla saadaan sekä syvyysdataa että viistokaikudataa. Järjestelmien kehittyminen
on johtanut siihen, että:
1) pystytään paremmin mallintamaan väliaine
2) signaalinkäsittely on parantunut ja
3

Merenpohjan kartoituksen lähteet:
Calder, B.R & S.M. Smith, 2004. A time comparison of computer-assisted and manual bathymetric processing. Int.
Hydro. Review, Vol. 5, pp 10–23.
Kemp, M., Hobson, B., Moody, R., Pinnix, H. & Schulz, B., 2002. MESA: a multi-AUV underwater search and data
acquisition system. Oceanology International 2002, Conference sessions CD.
Mallace, D., & P. Robertson, 2007. Alternative use of CUBE; how to ﬁt a square peg in a round hole. US. Hydro Conf,
2007 (in press).
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3) pystytään hallitsemaan suurempia datamääriä.
Monikeilaimet tuottavat tulevaisuudessa syvyystopograﬁan lisäksi geofysikaalista dataa
(pohjageologia) digitaalisessa muodossa eli monikeilaimet muuttuvat merenpohjan kokonaiskartoitusjärjestelmiksi. Tutkimusnopeutta ja kohteiden havainnollisuutta lisääviä
monikeilaimia, jotka lähettävät samanaikaisesti eri taajuuksisia äänipulsseja veteen on jo
koekäytössä mm. Australiassa ja Suomessa (MKL).
Päätutkimusvälineinä pohjan koostumuksen kartoittamisessa ovat edelleenkin matala- ja
korkeataajuiset kaikuluotaimet, monikeilaiset kaikuluotaimet ja yksikanavaiset seismiset
järjestelmät sekä viistokaikuluotaimet. Perinteisen laivalla tapahtuvan mittauksen lisäksi
on käytössä enenevässä määrin myös ohjelmoitavia ja itsenäisesti työskenteleviä AUV
(autonomous unmanned vehicle) järjestelmiä joista käytetään myös lyhennystä UUV
(unmanned undersea vehicle). Datan analoginen tallennus on jäänyt käytöstä pois, mutta digitaalista aineistoa tulostetaan myös paperille, jotta nähdään mahdolliset puutteet
datan digitaalisessa tallennuksessa. Sekä ääniaallon lähetyksessä että vastaanotossa on
siirrytty täysin digitaaliseen ja reaaliaikaisesti muutettavissa olevaan signaalinkäsittely- ja
tiedonkeruujärjestelmään.
Akustisia järjestelmiä tulee täydentämään kehitteillä olevat magneettiset ja optiset menetelmät. Myös säteilymittausjärjestelmiä on kokeiltu Hollannissa. Näiden käyttö myös
tulevaisuudessa tullee rajoittumaan Suomessa pienten kohteiden tarkistukseen, eikä niitä käytetä aluekartoituksissa.
Satelliiteista tehtävää kaukokartoitusta on mahdollista tehdä matalilla rannikkovesillä,
esim. Pohjanlahdella. Lasermittauslaitteet tulevat pääsemään teknisistä ongelmistaan,
mutta käytön esteenä ovat edelleen menetelmärajoitukset, kuten laservalon läpäisemättömyys vesissämme sekä korkeat kustannukset.
Anturitekniikan kehittelyssä keskityttäneen ns. sonopaneeleihin, jolla voidaan lähettää
ja vastaanottaa laajaspektristä ääniaaltoa, jolloin ”kaikuluotaintekniikalla” (anturi/vastaanotin-yksikkö asennettuna aluksen pohjaan) päästään hyvin suureen paikannustarkkuuteen, akustiseen erotuskykyyn ja samalla hyvään tunkeutumiskykyyn varsinkin savisedimenteissä. Geologiseen kartoitukseen soveltuvia kaupallisia antureita on jo nyt
saatavilla.
Viistokaikuluotaimissa (side scan sonar) käytetään entistä enemmän monikeilatekniikkaa, jolloin laitteella saatu kuva merenpohjasta terävöityy ja tarkkuus on yhtä suuri koko
luotaimen kuvaamalla alueella. Vastaavanlaiseen kuvan tarkkuuteen päästään myös monikeilaisella ja samalla monitaajuisella viistokaikuluotaimella. Toistaiseksi järjestelmien
kallis hinta on hidastanut niiden laajamittaista käyttöönottoa. Myös perinteisen laivan
perässä hinattavan viistokaiun anturin sijoittamista kiinteästi laivan pohjaan kokeillaan.
GPS-paikannusta merellä parantaa huomattavasti geostationääristen satelliittien hyödyntäminen paikannuslaskennassa ja differentiaalisignaalien välittäjinä ja DGPS:n käyttöä
helpottaa differentiaalisignaalin välittäminen digitaalisen radioverkon kautta (VIRVE
ja Yleisradion digitaaliradio: korjausten nopeus ja signaalin kantama). Paikantamisessa
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uuden kansainvälisesti laajalti käytössä olevan WGS-84 koordinaattijärjestelmän käyttöönottaminen selkeyttää myös toimintaa ja aikaisemmin aineistojen yhdistämisessä
usein olleet projektiomuunnoksien aiheuttamat virheet poistuvat.
Rutiininomainen näytteenotto tapahtuu nykyäänkin käytössä olevilla näytteenottimilla,
joihin tehdään lähinnä hienosäätöä vastaavia parannuksia. Suoraan merenpohjalla tehtäviä geoteknisiä ”in-situ” mittauksia (tiheys, tiiveys, leikkauslujuus; varsinkin pehmeistä
maalajeista) tehdään kehitteillä olevilla penetrometreillä.
Akustisilla laitteilla saadun datan analysoinnissa on kehitetty ohjelmia, jotka pystyvät
automaattiseen pohjan laadun määrittämiseen. Näiden järjestelmien käyttäminen vaatii
kuitenkin aina niiden ”kalibroimisen” kulloiseenkin ympäristöön näytteenoton tai pohjavalokuvauksen avulla. Alueilla, kuten Suomen rannikon läheiset merialueet, jossa merenpohjan maalajien esiintyminen on hyvin vaihtelevaa (”laikukasta”), on mahdollista,
että tällaisten automaattisten järjestelmien tehokas käyttö voi olla rajoitettua.
Kehitys keskipitkällä aikavälillä
Merenpohjan kartoitusaineiston keruussa on siirrytty kokonaan digitaaliselle pohjalle.
Veden syvyystieto kerätään pääsääntöisesti ”multiping multibeam” järjestelmillä.
Pohjatiedon määrittelyssä käytetään pääsääntöisesti sonopaneelitekniikkaan perustuvaa
yhdistettyä kaiku- ja seismistä laitteistoa, jolla saavutetaan nykyisten kaikuluotaimien
erotuskyky ja seismisten laitteistojen tunkeutumiskyky. Viistokaikuluotaintutkimuksissa on käytettävissä aktiivinen syvyytys kalalle (=anturiyksikölle) ja rutiinina kalan sijainnin tarkka paikannus. Niin ikään fokusoivien viistokaikuluotainten ja monikanavaisten
(multiping) viistokaikuluotainten käyttö on yleistä.
Monikanavaisia viistokaikuluotaimia (= yhdistetty monikeilain ja viistokaiku, ”multipurpose systems”) käytetään sekä veden syvyyden että pohjan laadun kartoittamiseen.
Näiden anturit voidaan asentaa myös kiinteästi aluksen pohjaan, joskaan ne eivät yksinään tule korvaamaan muiden laitteiden yhteiskäyttöä.
Paikannuksessa voi käytössä olla usean eri DGPS-laitteiston lisäksi varajärjestelmänä
omavarainen radiopaikannuslaitteisto.
Aluskalustoa sovitetaan entistä enemmän kehittyneiden mittausmenetelmien mukaan.
Aluksen rungolta ja voimansiirtokokonaisuudelta vaaditaan erikoisratkaisuja, jottei menetettäisi laitekehityksessä saavutettuja etuja. Yleisessä käytössä onkin tiettyihin tehtäviin erikoistuneet ja näitä varten rakennetut tutkimusalukset. Myös ROV-laitteita ja
AUV-laitteita tullaan käyttämään luotaus- ja tutkimustehtävissä, etenkin syvemmän
veden alueella (Kemp et al. 2002).
Geologisten näytteiden otto tapahtuu itsenäisesti merenpohjalla seisovista roboteista,
joiden operoinnin ohjailu tapahtuu alukselta. Näytteenotto-robotti voi tarvittaessa tehdä esim. geotekniset mittaukset (leikkauslujuus, tiiveys jne.). Maanpäällä tapahtuvaa
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timanttikairausta lähestyvä vedenalaistekniikka alkaa olla mahdollista jo normaalissa
geologisessa tutkimuksessa, eikä vain hyvin kalliina high tech-työskentelynä.

13.4.3

Aineiston käsittely

Kehitys lähivuosina
Syvyysaineiston jälkikäsittely on vaativaa, kun kerättävät datamäärät kasvavat moninkertaisiksi. Uusien tekniikoiden avulla onkin mahdollista vähentää monikeilakaikuluotaimesta saatavan datan määrää jopa yli 90 %:a aineiston laatua huonontamatta (data
thinning technique (Calder & Smith 2004). Yksi käytetyimmistä tällaisista tekniikoista
on ns. kuutioalgoritmi, jonka käytetyin ohjelma on ”Fledermaus” (Mallace & Robertson 2007).
Pohjadatan tulkinnan vaikeutena ovat mm. päällekkäiset datat (sivuheijastukset), eli
saadaan valinnaista dataa, jonka käsittelyssä vaaditaan kartograﬁsta silmää. Toisaalta datatiedostojen yhdistely ja tietojen ristiin analysointi merenpohjan laatudataa tuottavien
perinteisten luotausmenetelmien välillä paranee.
Merenpohja-aineiston kaikkinainen käsittely (datan ja äänisignaalin jälkisuodatus ja vahvistus) ja tulkinta, tulostus ja karttojen teko ovat tietokonepohjaisia. Näytteistä tehtävät geologiset kuvaukset ja tiedot saadaan datatiedostoiksi jo laivalla. Näistä esim.
näyteproﬁili on siirrettävissä akusto-seismisen proﬁilin päälle avustamaan tulkintaa.
Näytetiedot ja näytteistä tehtyjen erilaisten laboratoriotutkimusten tulokset on noudettavissa karttatulkinnan avuksi suoraan näyttöruudulle. Myös GIS-järjestelmien kautta
saatava numeerinen aineisto, kuten esim. aerogeofysikaalinen data, on liitettävissä tulkittavaan tietoon.
Kehitys keskipitkällä aikavälillä
Syvyyskartoituksessa monikeilainlaitteistot ovat pääasiallisia mittauslaitteita mikä vaatii
erityisen paljon datan jälkikäsittelyltä.
Luotausaineiston digitaalitekniikan parantuminen mahdollistaa Suomenkin olosuhteissa interaktiivisesti toimivan tietokonepohjaisen tulkintaohjelman (aluekohtaisesti).
Aineiston visualisoinnissa on nopeaa kehittymistä. Aineistomäärät tulevat kasvamaan,
mikä vaatii lisätehoa laitteistoilta ja ohjelmistoilta ja tiedon varastoinnilta.

13.4.4

Tiedon visualisointi ja hyödyntäminen

Kehitys lähivuosina
Merenpohjan maalajikarttoja tuotetaan digitaalisina ja visualisoituina kolmiulotteisina
malleina syvyyskäyrästöpohjalle esitettynä. GIS-järjestelmien vaatimat erilaiset tulostusja tiedonsiirtojärjestelmät ovat rutiinityötä. Tuloksena on esim. elektronista merikartSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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taa vastaava tuote, jossa syvyysaineisto ja pohjanlaatutieto on yhdistetty. Kartograﬁnen
koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN (WGS-84).
Digitaaliset eri käyttötarkoituksiin sopivat kartat ovat haettavissa suurista tietokannoista
ja niitä käytetään eri esitysjärjestelmissä. Käyttäjän on myös itse mahdollista muodostaa
halutunlaisia karttoja tietokannasta olevasta datasta.
Mittaustarkkuuden kasvaessa myös prosessoidun datan määrä kasvaa. Tällöin myös datan esittämiseen soveltuvat ohjelmistot kehittyvät. Nämä hyödyntävät erilaisia yhdistettyjä datoja, esim. akustista, optista ja tulkittua dataa. Niinpä on mahdollista esim.
simuloida merenpohjaa kuvitteellisesta sukellusveneestä.
Digitaalitekniikan ja paikannusjärjestelmien kehitys mahdollistaa merenpohjan maalajiluokituksen ja syvyysaineiston laajamittaisen yhdistelemisen. Tällöin kuviteltavissa olisi
aluksen integroitu paikannusjärjestelmä, joka tarkastaa merenpohjatiedon ja syvyystiedon sekä paikkatiedon samanaikaisen yhtäpitävyyden, ja varoittaa poikkeamista. Kuvitteellisena tällainen järjestelmä näkyisi esim. digitaaliselle merikarttapohjalle lisättynä
3D-maalaji/syvyyskarttana, jossa nähtäisiin aluksen kulkureitti. Digitaalinen aineisto on
hyödynnettävissä myös muuhun käyttöön, kuten ympäristön muutosten seurantaan ja
veden virtauksien mallintamiseen.
Digitaalisen tiedonkeruu-, käsittely-, ja tulostusjärjestelmän hyötynä on myös geologisen tiedon helpompi 3D-mallintaminen. Tällaisen datan avulla voidaan helpommin
mallintaa eri sedimenttien kerrostumisen aikaista sedimentaatioympäristöä, mikä puolestaan helpottaa tulevaisuuden tapahtumien ennustamista.
Luotausmenetelmien (ja ohjelmistojen) kehittymisen myötä päästään selvittämään myös
pohjan pinnan rakenne, huokoisuus ja sitä kautta kantavuus. Käytössä on ollut ainakin
kokeiluluonteisia karttoja, joista selviää esim. jääkö mahdollinen pohjamiina osittain tai
kokonaan näkyviin vai vajoaako se pohjaliejuun.
Kehitys keskipitkällä aikavälillä
Käytössä on elektroninen karttajärjestelmä, jossa voidaan reaaliaikaisesti tai lähes reaaliaikaisesti katsella ja tulostaa 3D-mallisia rakenteita.
Kolmiulotteisia karttoja merenpohjasta käytetään sukellusvenesimulaattoreissa sekä järjestettäessä sukellusvenetorjuntaa. 3D-mallintamisella voidaan myös helposti tarkastella
akustista kuuluvuutta, äänen taittumista ja katvealueiden muodostumista. Tietokonetekniikan kapasiteetin raju kasvu mahdollistaa valtavien datamäärien sujuvan käsittelyn. Niinpä on esim. mahdollista että miinanetsinnässä käytetään hyväksi aikaisemmin
kerättyä ja varmistettua pohjamateriaalitietoa, johon verrataan kyseisellä hetkellä vallitsevaa tilannetta. Tietotekniikka mahdollistaa sen, että merenpohjalla olevat muutokset
tulevat automaattisesti rekisteröidyiksi.
Sedimenttiaineksen kulkeutumisen, kulumisen ja kerrostumisen dynamiikan selviäminen, jolloin voidaan esim. alueellisesti arvioida aineksien todennäköisiä kulkureittejä ja
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kerrostumisalueita. Tähän liittyvän virtausdynamiikan selviämisellä on merkitystä myös
arvioitaessa esim. sinilevien ja laivojen öljyisten pilssivesien liikkeitä. Sotilaspuolella voidaan simuloida haluttujen paikkojen tapahtumia merenpohjassa vuosiksi eteenpäin.

13.5 Paikkatiedon hallinta ja jakelu
13.5.1

Ohjelmistot ja menetelmät

Paikkatieto-ohjelmistojen kehityksessä on muutamia keskeisiä suuntauksia:
– siirtyminen kohti avoimia standardeja
– siirtyminen kaupallisiin COTS-tuotteisiin
– skaalautuvat tuoteperheet
– komponenttipohjaisuus
– helppokäyttöisyys
Siirtyminen kohti avoimia standardeja johtaa eri valmistajien ohjelmistojen yhteis- ja
rinnakkaiskäytön helpottumiseen. Avoimet standardit koskevat myös tietoaineistoja;
aineistojen ohjelmistoriippuvuus vähenee ja samat aineistot käyvät useaan ohjelmistotuotteeseen. Aineistojen muunnostyöt vähenevät minimiin. Aineistojen hallinnassa siirrytään yleisiin tietokantaratkaisuihin ja tiedostopohjainen aineistojen hallinta väistyy.
Kaupallisesti saatavissa olevat tuotteet, COTS-tuotteet, kehittyvät ja monipuolistuvat.
COTS-tuotteet soveltuvat myös monimutkaisten sotilassovellusten toteuttamiseen.
Enää ei ole tarvetta sovellusten yksilölliseen toteutukseen ohjelmoimalla.
Paikkatieto-ohjelmistot muodostavat ohjelmistoperheitä, joihin sisältyy eritasoisia ohjelmistoja alkaen jokamiehen toimisto-ohjelmaan liitettävästä katselusovelluksesta raskaan sarjan ammattilaisten analyysi- ja ylläpito-ohjelmistoihin. Ohjelmistoperheen ohjelmat käyttötavat ja toiminnot vastaavat soveltuvin osin toisiaan. Käyttäjän kannalta
tämä helpottaa siirtymistä tehtävästä toiseen ja tasolta toiselle. Organisaation kannalta
koulutuksen ja käyttäjän tuen järjestäminen on helpompaa.
Komponenttipohjaisuus tarkoittaa, että ohjelmisto muodostuu osista, jotka avoimien
rajapintojen avulla ovat erikseen käytettävissä. Osat eli komponentit ovat liitettävissä
muihin sovelluksiin paikkatietotoiminnallisuuden toteuttamiseksi. Paikkatietotoiminnallisuus on integroitavissa saumattomasti muihin sovelluksiin, esim. toimisto-ohjelmiin.
Paikkatieto-ohjelmistojen käyttö yksinkertaistuu ja helpottuu. Myös paikkatieto-ohjelmistojen käyttöliittymäksi tulevat selaimet tai vastaavat yleisessä käytössä olevat työkalut.
Tällä hetkellä paikkatietoa monesti pidetään erikoistietona, jonka hallintaan ja käsittelyyn on kehitetty erikoissovelluksia. Tulevaisuudessa siirrytään yhä enemmän siihen, että
paikkatieto hallitaan kuten muukin tieto. Erityistä paikkatietotoiminnallisuutta tarvitaan vain niissä sovelluksissa, joissa paikkatietoa analysoidaan ja hyödynnetään.
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Paikkatiedon jakelu tapahtuu tietoverkon välityksellä. Verkkojen nopeutuessa on mahdollista käyttää muualla sijaitsevaa paikkatietoa suoraan käyttäjän sitä itselleen siirtämättä. Tämä helpottaa tiedon ajantasallapitoa.
Laitetehojen kasvaessa on mahdollista toteuttaa entistä monipuolisempia ja vaativampia
analyysitoimintoja reaaliajassa.

13.5.2

Metadata ja laadunhallinta

Digitaalisten paikkatietoaineistojen arviointi on käyttäjälle huomattavasti vaikeampaa
kuin karttojen arviointi. Kartasta käy ilmi mittakaava ja painovuosi, ja sen tietosisältö
on silmämääräisesti arvioitavissa. Digitaalisella aineistolla ei ole perinteisessä mielessä
mittakaavaa; sen sijaan tiedon tarkkuus ja tiheys määrittää, mitä mittakaavaa aineisto
vastaa. Samaan tietokantaan voi olla yhdistetty eri ajankohdan ja eri tarkkuusluokan
aineistoja, ja eri tietokantojen yhteiskäyttöä voi haitata niiden eri tarkkuus tai ajantasaisuus. Näitä tekijöitä käyttäjä ei suoraan voi arvioida vain aineistoa tarkastelemalla.
Aineiston arviointi edellyttää, että saatavissa on aineiston metadata ja että aineistolle on
määritetty laatukriteerit.
Metadatalla tarkoitetaan tietoa tiedosta. Metadata on eräänlainen tietoaineiston tuoteseloste. Metadataan kuuluu tietoa aineistojen saatavuudesta ja sijainnista. Lisäksi paikkatietoaineiston metadataan kuuluu tietoa ainakin aineiston alkuperästä, tarkkuudesta ja
ajantasaisuudesta. Metadata mahdollistaa käyttäjälle paikkatietoaineiston käyttökelpoisuuden arvioinnin.
Paikkatietoaineistojen laadunhallinta käy yhä merkittävämmäksi tietomäärien kasvaessa. Laadunhallinta liittyy läheisesti metadataan. Käyttökelpoisuuden arvioimiseksi on
kaikille paikkatietoaineistoille ja -tuotteille määritettävä laatukriteerit ja luotava menetelmiä aineistojen laadun arvioinnille.

13.5.3

Tietomallit

Paikkatiedon – ja muunkin tiedon – joustavan käytön kannalta aineistojen yhteensopivuus on oleellinen tekijä. Paikkatietoalan kansainvälinen yhteistoimintakyky korostuu EU:n nopean toiminnan joukkojen paikkatietotuen myötä. EU:n paikkatietopolitiikan mukaisesti NATO:n standardisointisopimusten käyttöönoton tärkeys korostuu
kansainvälisesti yhteensopivien paikkatietotuotteiden tuotannossa. Yksi tapa helpottaa
yhteiskäyttöä on sopia tiedonvaihtoformaatit. Avoimien standardien käyttö helpottaa
myös tietojen yhteiskäyttöä. Vielä paremman yhteensopivuuden saavuttamiseksi on siirryttävä yhteisiin tietomalleihin. Tällöin tieto on aidosti yhteensopivaa loogisella tasolla
eikä vain teknisen formaatin osalta.
Suomen puolustusvoimissa kansainvälisen tietomallin käyttöönottoon tähtäävä työ on
aloitettu vuonna 2003.
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13.6 Paikkatiedon käyttömahdollisuudet
Paikkatiedon sotilaallisia käyttökohteita ovat mm:
–
–
–
–
–

tilannekuvan ylläpito
maaston visualisointi
operaatioiden suunnittelu ja johtaminen
simulaattorit ja muu koulutuskäyttö
maastoanalyysit, esim seuraavat
– kulkukelpoisuus
– näkymät ja suojaisuus
– reittien optimointi
– logistiikan suunnittelu
– asevaikutus
– toimintamahdollisuudet ja voimasuhteet
Tarjolla olevien aineistojen monipuolistuessa ja laitetehojen kasvaessa käyttäjän mahdollisuudet hyödyntää paikkatietoa kasvavat huomattavasti. Monimutkaisiakin analyyseja ja datafuusioita – esimerkiksi ilma- ja pintatilannekuvan yhdistäminen – voidaan
toteuttaa lähes reaaliajassa. Tiedon louhinta on menetelmä, joka on sovellettavissa myös
paikkatietoon. Tiedon louhinta tarkoittaa uusien ja hyödyllisten säännönmukaisuuksien
löytämistä suurista tietomassoista.
Edellä olevan lisäksi digitaalinen paikkatieto muodostaa graaﬁsten karttojen tuotannon
perustan. Graaﬁset kartat tuotetaan digitaalisesta aineistosta erilaisin visualisointi- ja julkaisumenetelmin. Graaﬁnen tuote on joka painettu kartta tai yhä useammin painettua
karttaa yksilöllisempi tuloste.

13.7 Johtopäätökset
Tarkastelukauden lopulla sotilas- ja siviilikäyttöön on tarjolla runsaasti paikkatietoaineistoja, joille on olemassa riittävät metadata- ja laatutiedot. Paikkatietoa on saatavissa
maastosta, olosuhteista ja ilmiöistä. Paikkatietoa on tarjolla maan päältä, maan alta,
ilmakehästä ja veden alta. Paikkatietoaineistot ovat rakenteeltaan standardisoituja ja yhteiskäyttöön sopivia. Yhteisen tietomallin ansiosta paikkatietoaineistot ovat yhteensopivia myös muiden tietoaineistojen kanssa.
Aineiston tuottamiseen ja täydentämiseen on tarjolla runsaasti lähtöaineistoja kuten
korkean resoluution satelliittikuvia. Kartoitusmittauksia kentällä voidaan suorittaa reaaliajassa jopa cm-tarkkuudella. Kenttäolosuhteissa on mahdollisuus nopeasti tuottaa digitaalisia tai graaﬁsia tilannekuvia johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Mahdollisuudet
maa- ja kallioperätutkimuksiin sekä vedenalaisiin tutkimuksiin paranevat huomattavasti
tekniikan kehityksen myötä.
Perinteisen maastotiedon ohella olosuhteita kuvaavien paikkatietojen merkitys kasvaa.
Olosuhdetiedon lisäksi myös väestö- ja kiinteistötiedot muodostuvat sotilaallisessa toiSotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1
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minnassa merkittäviksi. Myös sotilaallinen toiminta itsessään tuottaa tietoa, jota määritelmän mukaan on pidettävä paikkatietona.
Laite- ja ohjelmistokehitys mahdollistaa monipuolisten maasto- ja toiminta-analyysien
teon reaaliajassa. Paikkatieto on monipuolisesti visualisoitavissa joko kaksi- tai kolmiulotteisesti.
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14. TIETOJENKÄSITTELYN
KEHITTYMINEN JA TIETOTURVALLISUUS
Prof. Jari Veijalainen, Jyväskylän Yliopisto
KTT Anne Honkaranta, Jyväskylän Yliopisto
FT Niina Hämäläinen, Jyväskylän Yliopisto
FM Antti-Juhani Kaijanaho, Jyväskylän Yliopisto
DI Mikko Kiviharju, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
FT Jani Kurhinen, Jyväskylän Yliopisto
FT Kari Kärkkäinen, Jyväskylän Yliopisto
FT Oleksiy Mazhelis, Jyväskylän Yliopisto
FT Samuli Pekkola, Jyväskylän Yliopisto
KTM Jari Penttilä, Jyväskylän Yliopisto

14.1 Johdanto
Informaatio sen käsittely ja siirto, eli kommunikaatio, ovat tietojenkäsittelyn peruskäsitteet. Digitaalisessa tietojenkäsittelyssä informaatio on koodattu nolla-yksi jonoiksi,
eli bittijonoiksi, joita käsitellään ja siirretään tietokoneiden ja globaalien tietoliikenneverkkojen avulla. Näihin toimintoihin liittyvät algoritmit, niiden ohjelmalliset toteutukset, ohjelmistot ylipäänsä, ja tietokonelaitteistot ovat käytännön tietojenkäsittelyn
keskiössä. Tietojenkäsittelyn alkuaikoina 1940- ja 1950-luvuilla suuret, kalliit ja hitaat
koneet muodostivat yksittäisiä harvoja ”laskentasaarekkeita”. Sen jälkeen, erityisesti
1990-luvulta alkaen kehitys on vienyt kohti tietokoneiden, digitaalisten antureiden ja
erilaisten tunnisteiden (esim. RFID) halpenemista ja määrän eksponentiaalista kasvua
sekä samalla globaalia verkottumista. Tietoliikenne, etäpalvelut ja hajautettu laskenta
on tullut osaksi jokapäiväistä tietojenkäsittelyä ja nykyään yksinäinen tietokone ilman
tietoliikenneyhteyttä globaaliin verkkoinfrastruktuuriin on harvinaisuus, johon on
syynä useimmiten tarve suojata laite ja siihen tallennettu informaatio. Nykyaikaisesta
tietojenkäsittelystä onkin epämielekästä puhua ilman koneet toisiinsa kytkevän verkon
olemassaoloa ja vaikutusta koko tietojenkäsittelyn kenttään, niin teknisiin ratkaisuihin
kuin niihin organisatorisiin rakenteisiin, joilla organisaatiot hyödyntävät tietotekniikkaa
ja kehittävät sitä.
Laajemmin em. kehityksen taustalla voidaan katsoa olevan digitaalisen konvergenssin.
Digitaalisella konvergenssilla tarkoitetaan sitä, että entistä useampi analogisessa muodossa oleva informaatiotyyppi (esim. TV:n kuvasignaali, auton moottorin ohjaustiedot
jne.) muutetaan binäärisesti koodatuksi dataksi ja käsitellään sitä käsittelemään kykenevällä ohjelmalla tarkoitukseen sopivassa fyysisessä digitaalisessa laitteessa. Informaation
digitoimisen ja sen ohjelmallisen käsittelyn etuna ovat a) tilanteeseen sopivan virhetason
takaaminen missä tahansa siirtokanavassa (koska lisäämällä redundantteja korjausbittejä
haluttu virhetaso voidaan saavuttaa), b) informaation sisältävän datan pakkaaminen siirron ja tallennuksen ajaksi, jolloin säästetään tallennustilaa ja verkon siirtokapasiteettia,
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sekä energiaa ja käyttäjän aikaa1, ja c) radiokaistan tehokkaampi käyttö, koska kantoaaltoon tarvitsee moduloida vain kaksi eri arvoa, sen lisäksi että dataa voidaan tiivistää.
Lisäksi d) bittijonona kannettu informaatio voidaan salakirjoittaa, jolloin voidaan taata
tiedon eheys ja salassa pysyminen siirron aikana ja toisaalta salauksen purku vain siihen
oikeutetuille. Edelliseen liittyen lisäksi e) esim. niin kutsutun julkisen avaimen menetelmää (PKI) käyttäen voidaan varmentaa (autentikoida) lähettäjä ja vastaanottaja. Lopuksi f ) mahdollisuus kopioida mitä tahansa dataa tietokoneen avulla lähes nollakustannuksella ja levittää sitä globaalin verkon yli miljoonille, jopa miljardeille vastaanottajille.
Digitaalinen konvergenssi ei olisi edennyt ilman mikropiirien halpenemista ja samanaikaista niille sijoitettujen transistoreiden pakkaustiheyden kaksinkertaistumista noin
joka toinen vuosi Mooren lain2 mukaisesti. Nämä tekniset ja taloudelliset edut ovat
merkittäviä syitä bittikoodaukseen siirtymiseen yhä uusissa informaatiotyypeissä ja tämä
ajaa digitaalista konvergenssia eteenpäin. Toisaalta, mitä useampi informaatiotyyppi on
koodattu digitaalisesti, sitä laajemmat markkinat on digitaalisille puolijohteille ja ohjelmistoille. Näin analoginen informaation siirto ja käsittely jäävät erikoissaarekkeiksi
digitaalisen informaationkäsittelyn meressä.
Digitaaliesitykseen siirrettyjä informaatiotyyppejä ovat nykyisin mm. ohjelmakoodi, laskennallinen data (ohjelmointikielten tarjoamat ja ohjelmien sisäisesti käyttämät binäärikoodaukset), teksti, audio, video, kiintokuva, ja virtuaalitodellisuus. Periaatteessa kaikki
anturien tuottama informaatio voidaan muuttaa digitaaliseen muotoon, jolloin esim.
hajulle, maulle, lämpötilalle, jne. voidaan kehittää binäärinen koodaus, jota voidaan siirtää, manipuloida ja tallentaa. Laajaa yleisöä ovat koskettaneet ensimmäisenä musiikin
digitoiminen CD-levyille ja niitä esittämään kykenevät laitteistot, 2G ja 3G matkapuhelinverkot, joissa puhe muutetaan analogisesta digitaaliseksi päätelaitteessa ja lähetetään
digitaalisesti koodattuna verkon yli vastaanottajalle, sekä viime aikoina digitaalinen TV,
jossa sama pätee videosignaaliin. Nykyaikaisia kodinkoneita ja autojen moottoreita, sekä
lentolaitteita ohjataan digitaalisten prosessoreiden avulla, jotka käsittelevät sensoreista
saatua bittijonoiksi koodattua dataa ohjelmoijien kirjoittamien ohjausohjelmien avulla
reaaliajassa.
Sotilaalliset sovellukset ovat myös laajoja ja esim. nykyaikaiset hävittäjät, risteilyohjukset, tai ilmatorjuntajärjestelmät nojaavat monimutkaiseen reaaliaikaiseen tietojenkäsittelyyn. Hallinto-, komento- ja viestijärjestelmät on moderneissa armeijoissa jo pitkälti
digitalisoitu. Ohjelmistoradiota (Software radio), jossa kaikki mahdollinen signaalinkäsittely tapahtuu ohjelmiston avulla, ja joka voi näin toimia laajalla taajuusalueella ja
implementoida laajan joukon protokollapinoja, on jo kehitetty pitkälle USA:n ja Euroopan puolustushallinnossa, ja tekniikan käyttöä pohditaan siviilisektorillakin, esim. EU:n
taajuussääntelyn uudistuksen yhteydessä.
Digitaalinen konvergenssi ja erityisesti sen monien välitysten kautta synnyttämä globaali verkko Internet järisyttää myös teollisuudenalojen perusteita, koska kaikkea bi1

Jari Veijalainen, Eetu Ojanen, Mohammad Aminul Haq, Ville-Pekka Vahteala, Mitsuji Matsumoto. Energy consumption tradeoffs for compressed wireless data at a mobile terminal. IEICE Transactions, Special Issue on Multimedia Communications, Vol.E87-B, No.5, pp. 1123–1130.
2
Gordon Moore “Cramming more components onto integrated circuits”, Electronics Magazine 19 April 1965” Saatavissa on-line sivulta http://www.intel.com/technology/mooreslaw/index.htm
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nääriseksi koodattua informaatiota, kuten musiikkia, lehtiä ja elokuvia voidaan siirtää
myös sen yli. Tämä onkin aiheuttamassa telekommunikaatio-, tietoliikenne-, tietokone- ja mediateollisuuden konvergoitumisen yhdeksi teollisuudenalaksi. Tämä herättää
myös kysymyksen sääntelystä ja sen järjestämisestä näiden teollisuudenalojen yhteiselle
muodostelmalle. Digitaaliset markkinat tarvitsevat lakipuitteita ja muita instrumentteja
toimiakseen ja sääntelyllä on tärkeä merkitys sille, miten markkinat kehittyvät, mitkä
toimijat voittavat, mitkä häviävät.

Kuva 1.

Nykyisen Internetin perusrakenne

Säätely laajimmassa mielessä3 koostuu 1) kansallisten hallitusten ja EU:n lakien avulla toteuttamasta sääntelystä (radiospektrin allokointi ja lisensointi, sähköinen kaupankäynti, yksityisyydensuoja, tietoverkkorikollisuuden ehkäisy), 2) kansainvälisiin sopimuksiin nojaavista suosituksista ja verkon hallinnointikäytänteistä (ITU, ICANN), 3)
kansainvälisten standardien ja suositusten kehittämisestä ja soveltamisesta tuotteisiin
(ISO, ETSI, IETF, W3C, OMA, IEEE, ITU, etc.)4, sekä 4) yksilöiden (ohjatun/sanktioidun) käyttäytymisen kautta syntyvästä yhteisvaikutuksesta verkossa (virussuojaus,
palomuurit, laittoman materiaalin käyttö ja levitys, verkon kapasiteetin ryöstökäyttö,
palvelunestohyökkäykset, rahanpesu, jnp.).
Tässä luvussa pyritään ennakoimaan tietotekniikan kehitystä ja sen vaikutuksia vuoteen 2020 mennessä. Tarkastelukulmia on useita. Kokoavana tendenssinä on digitaalinen konvergenssi ja sen ilmentymä globaali Internet, ja näihin liittyvä tietojärjestelmien
ja niiden osien, laitteistojen ja ohjelmistojen kehitys. Myös organisatoriset muutokset,
kuten muutokset toimialojen sisällä ja välillä, sekä globaalien yritysten laajeneminen
ja uusien synty ovat lyhyesti tarkastelussa. Tietojärjestelmien tekniikoista tarkastellaan
erityisesti ohjelmistotekniikkojen ja ohjelmistojen kehitystä, Internet-aikakauden mukanaan tuomaa informaation esitys- ja kuvaustapojen kehitystä, sekä tietoturvaa ja yk3

http://www.acma.gov.au/acmainterwr/_assets/main/lib306/vision%202020%20ﬁnal%20report.pdf Sääntely (engl. Regulation) tarkoittaa yleensä pelkästään viranomaistoimintaa. Suomessa televiestinnän, sähköisen kaupan, yksityisyyden
suojan ja digitaalisen sisällön/ohjelmistojen lakiperusta on tällä hetkellä pääasiassa viestintämarkkinalaissa (393/2003),
sähköisen viestinnän tietosuojalaissa 16.6.2004/516, laissa radiotaajuuksista ja telelaitteista 16.11.2001/1015, kuluttajansuojalaissa 38/1978, rikoslaissa 19.12.1889/39, tekijänoikeuslaissa 8.7.1961/404 ja patenttilaissa 15.12.1967/550.
Lisäksi oikeuksia integroitujen piirien piirimalleihin koskee laki 11.1.1991/32
4
Ks. www.iso.org, www.etsi.org, www.ietf.org, www.w3c.org. www.openmobilealliance.org, www.ieee.org, www.itu.int

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

532
sityisyydensuojaa voimakkaasti verkottuneissa oloissa. Tämän lisäksi tarkastellaan ihminen-tietokone vuorovaikutuksen (Human-Computer Interaction, HCI) kehitystä.
Lopuksi pohditaan radikaalisti nykyistä nopeamman laskentatekniikan mahdollista kehitystä ja seurauksia ja globaalin verkon kehityssuuntia laskentatekniikan ja politiikan
kehityksen valossa.

14.2 Laskentatehon kehitys
Tietojenkäsittely on laskennan teorian kannalta bittijonojen algoritmista käsittelyä äärellisessä, fyysisesti toteutetussa universaalissa deterministisessä Turingin koneessa5. Yleisesti hyväksytyn, vaikkakin todistamattoman Church-Turingin teesin mukaan kaikki
mekaanisen laskennan mallit määrittävät saman laskettavien funktioiden luokan. Tiedämme, että tämän laskennan käsitteen puitteissa ei voida kaikkia ongelmia ratkaista
(esim. pysähtymisongelma, halting-problem), eikä kukaan ole todistanut, etteikö voisi olla fysikaalisia systeemejä, jotka suorittaisivat em. mekaanisen laskennan käsitteestä
poikkeavaa laskentaa6 Tiedämme kuitenkin varmasti, että on olemassa ääretön joukko
ongelmia, jotka voidaan ratkaista Turing-koneen avulla automaattisesti ja lisäksi, että
digitaaliset tietokoneet kykenevät laskemaan niistä aina vain osan johtuen siitä, että niillä on käytössään vain äärellinen määrä muistia toisin kuin Turing-koneella. Mutta silti
valtava määrä ongelmia on edelleen ratkaistavissa äärellisissä laskenta- ja tiedonsiirtolaitteistoissa, kuten tietojenkäsittelyn kehitys on osoittanut, ja joukko laajenee koko ajan
koneiden määrän kasvaessa ja niiden tehostuessa. Käytännön kannalta on suuri merkitys sillä, millaisia nämä laitteet ovat ominaisuuksiltaan, eli kuinka paljon fyysistä tilaa
bitin esitys vaatii, kuinka nopeasti bittijonon askelittainen, mekaaninen manipulaatio
on mahdollista suorittaa, ja kuinka paljon energiaa vaaditaan manipulaation toteuttamiseen. Lisäksi tärkeitä ovat laitteistojen ja ohjelmien virhealttius ja virheenkorjauskyky
sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutus, joita universaali Turingin kone ei mallinna lainkaan.
Käytännön tietojenkäsittelyssä laskenta tarkoittaa jonkun ohjelman suorittamista joko
hajautetusti tai keskitetysti digitaalisessa laitteistossa. Kuinka monta laskenta-askelta ja
tilaa – viimekädessä konekäskyä ja siirrettyä ja tallennettua bittiä – vähintään tarvitaan
riippuu ratkaistavasta ongelmasta. Näin ollen tietyn ongelman ratkaisevia ohjelmia, joita
on ääretön määrä (kuten lajitteluohjelmia), ei voida saada tiettyä rajaa nopeammaksi. Jos
vastaus samalle syötteelle eli ongelman instanssille halutaan nopeammin, tai halutaan
ratkaista ongelmaa pidemmällä syötteellä samassa ajassa, laskentalaitteen täytyy nopeutua eli laskentatehon kasvaa. Laskentatehon kasvulle onkin keskeistä laitteistojen nopeutuminen, eli entistä suuremman konekäskyjoukon suorittaminen aikayksikössä, entistä
suuremman ja nopeamman muistin käyttö, ja entistä pidemmän bittijonon siirtäminen
aikayksikössä verkossa paikasta toiseen tai tukimuistista keskusmuistiin. Yleisesti ottaen
kaikki laskenta nopeutuu, jos nopeampaa muistia käytetään hitaamman sijaan laskennan aikana, eli nopeampaa muistia kasvatetaan. Ja viimeisenä keinona lyhentää lasken5

Alan Turing (1936), “On Computable Numbers, With an Application to the Entscheidungsproblem”, Proceedings of
the London Mathematical Society, Series 2, Volume 42. Reprinted in The Undecidable.
6
The Church-Turing Thesis, Stanford Encyclopedia of Philosophy 19.8.2002. On-line http://plato.stanford.edu/entries/
church-turing/#Bloopers 1.10.2007
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ta-aikaa on rinnakkaislaskenta, eli ongelman jakaminen osiin ja niiden ratkaiseminen
rinnan eri prosessoreissa tai tietokoneverkon solmuissa.
Em. syistä muistitekniikat ja niiden kehittyminen ovat keskeisiä yksittäisen laskentalaitteen laskentatehon kannalta. Von Neumann -arkkitehtuurin mukaisissa laskentalaitteissa on muistihierarkia, jonka ylin taso muodostuu prosessorin rekistereistä, alin
kiintolevystä ja organisaatioiden suurissa järjestelmissä jopa off-line rompuista tai magneettinauhoista. Muistihierarkian käyttö laskee kustannuksia, mutta ei oleellisesti suoritustehoa. Tämä johtuu ohjelmien paikallisuudesta (spatial/temporal locality), eli siitä,
että ne tyypillisesti viittaavat joko edellisen viitatun osoitteen viereen (vrt. ohjelman
eteneminen peräkkäin), tai johonkin äskettäin viitattuun osoitteeseen. Näin ollen jopa
90 % viitatusta datasta tai koodista on nopeassa muistissa (esim. käteismuistissa tai ainakin keskusmuistissa).
Von Neumann -arkkitehtuurin suoritusteho määräytyy siitä, kuinka nopeasti käsky suoritetaan, kuinka montaa bittiä se manipuloi rinnakkain, mutta erityisesti siitä, kuinka
nopeasti uusia käskyjä ja dataa saadaan muistihierarkiasta rekistereihin ja rekisterien
sisältöä muistihierarkiaan. Datarekisterien pituudet ovatkin kasvaneet alkuaikojen 4-8
bitistä ja ovat jo 64 bittiä. Mitä enemmän nopeaa muistia rekisterien alapuolella prosessorissa on, sen useamman prosessin tarvitsema data ja ohjelmakoodi, eli käyttöjoukko,
sinne mahtuu. Prosessoreihin onkin lisätty 1–3 käteismuistitasoa, joissa oleva muisti on
nopeampaa kuin keskusmuisti, mutta hitaampaa ja halvempaa kuin rekisterit. Prosessorin rekisterit voidaan ladata/purkaa yhden prosessorisyklin aikana, käteismuisti tasolla
L1 muutaman syklin aikana, tasolla L2 2–10 syklin aikana, ja tasolla L3 yli 10 syklin
aikana. Datan siirto keskusmuistista rekisteriin vaatii yleensä satojen prosessorisyklien
ajan. Levymuistin latenssi on millisekuntien luokkaa, koska levyn pyörimisnopeus on
rajoitettu, mutta siirtonopeudet keskusmuistiin jopa 100 MB/s. Tämä perustuu datan
pakkaustiheyden kasvuun suunnilleen Mooren lain mukaan. Levyasemien kapasiteetti
on nyt 750 GB ja kasvaa. Muistikorttien kapasiteetti kasvaa Mooren lain mukaan ja on
nyt tyypillisesti 1–8 GB. Muistikortteja ollaan juuri standardoimassa, jotta ne toimisivat
laajemmassa laitekirjossa7.
Laitteistojen kaikkinainen nopeutuminen ja esim. muistikapasiteetin kasvu on suoraan
yhteydessä Mooren lakiin. Empiirisesti voidaan todeta, että Gordon Mooren ennustama
eksponentiaalinen transistorien määrän kasvu piilastulla on toteutunut lähes 40 vuotta.
Vuodesta 1971 vuoteen 2004 transistorien määrä yhden piilevyyn syövytetyn piirin pinnalla on kaksinkertaistunut noin joka 24. kuukausi8. Keskeistä Mooren laille on myös,
että laskentatehon kasvaessa prosessoreiden ja muistien, sekä esim. sensoreiden, kuten
kamerapiirien yksikköhinnat ovat romahtaneet muutamaan dollariin. Kun vuonna
1954 yksi transistori maksoi 5.54 $, v. 2004 se maksoi 0.000000191 $. Yhden 50-luvun
transistorin hinnalla saa nyt n. 25 miljoonaa transistoria sisältävän mikropiirin.

7

Ed Hardy, Mobile Phone Makers Developing Another Memory Card Standard. Online http://www.brighthand.com/
default.asp?newsID=13338. 30.9.2007
8
Alkuperäinen ennuste oli 18 kk, mutta 24 kk on tarkempi. Ks. Philip E. Ross, 5 commandments, IEEE Spectrum,
Vol.40, Nr.12 (December 2003) pp. 30–35; http://www.spectrum.ieee.org/print/3752
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Transistorien määrä on nyt tyypillisesti useita satoja miljoonia ja ylittää jo miljardin
rajan esim. Intelin uusimpien prosessoreiden kohdalla9. Piirin tarvitsema energia on samalla kasvanut kuitenkin watin osista 1970-luvun alusta Intelin uusimmissa prosessoreissa yli sadan watin2. Tuon kaiken lämmöksi muuttuvan energian pois johtaminen ei
enää onnistu aina ilmajäähdytyksellä postimerkin kokoisesta piiristä, vaan tarvitaan jo
vesijäähdytystäkin. Terahertzin kellotaajuuksiin meneminen vaatisi piirien jäähdytystä
n. 3–4 Kelvinin lämpötilaan. Myös virran vuotaminen (leakage) kytkentäsyklin kesken
alkaa haitata tiukkaan pakatussa piirissä, jossa johtimien leveys on tällä hetkellä tyypillisesti 65 nm ja vuonna 2007 45nm:n teknologia alkaa tulla tuotantoon10. Tiekartta 18
nm:n tasolle on jo olemassa.
Vaikka Intel uskoo Mooren lain vielä pysyvän hengissä n. 10 vuotta uusien materiaalien
tultua käyttöön, ovat prosessorivalmistajat kuitenkin jo siirtyneet moniprosessoriarkkitehtuureihin. Pakkaustiheyden kasvu käytetään siis useamman prosessorin sijoittamiseen piirille. Laskentatehon lisäys perustuu silloin prosessoriryppäisiin ja rinnakkaislaskentaan. Tämän taustalla kytkentäenergian kulutusta CMOS-piirissä kuvaava kaava
C*f*V2, missä C on piirin kapasitanssi, f kellotaajuus ja V käyttöjännite. C pyrkii kasvamaan piirin komponenttien määrän kasvaessa, mutta muuttamalla piirin tekniikkaa
kasvua voidaan hillitä. Kellotaajuuden nosto vaatii yleensä korkeampaa käyttöjännitettä, tai ainakin se estää jännitteen alentamisen ja päinvastoin. Näin alemmalla kellotaajuudella ja käyttöjännitteellä voidaan ajaa useita prosessoreja piirillä rinnan ilman, että
piiriltä poistettava lämpöenergia lisääntyy oleellisesti yhteen nopeampaan prosessoriin
verrattuna. Samalla piirin aikayksikössä suorittamien konekäskyjen määrä kasvaa lineaarisesti prosessorien määrän mukana ja jo 2-ytiminen prosessoripiiri ohittaa laskentatehossa selvästi yksiytimisen11. Markkinoille ovat tulossa juuri neliytimiset prosessorit,
joiden laskentateho on joillain koetinkuormilla 1.5–2.67 -kertainen 2-ytimiseen prosessoriin verrattuna, ja samalla energialla saatiin suoritetuksi parhaassa tapauksessa jopa 3
käskyä aiemman yhden sijaan12. Ytimien lukumäärän kasvusta huolimatta prosessorien
maksimitehot liikkuvat välillä 50–130 W ja kellotaajuudet välillä 1.5–3.4 GHz. Jäähdytysongelmista johtuen nämä eivät kasvane, vaikka ytimiä lisättäisiin samalle sirulle
enemmänkin. Jos oletetaan optimistisesti, että kunkin kellosyklin aikana voidaan suorittaa yksi käsky, saadaan 2 GHz:n kellotaajuudella toimivan neliytimisen prosessorin
energiatehokkuuden ylärajaksi karkeasti 4*2000 MIPS/100 W = 80 MIPJ ja 8-ytimisen
160 MIPJ. Tulevaisuus näyttää, mihin todellisiin arvoihin päästään.
Rinnakkaisuutta lisättäessä laskentatehon kasvua säätelee Amdahlin laki13. Sen mukaan
kullakin ohjelmalla, joka siis ratkaisee tietyn ongelman, on osia, joiden suoritusta voidaan nopeuttaa jollain nopeammalla komponentilla (esim. graﬁikkakiihdytin, liukulukuprosessori jnp.), tai näiden osien rinnakkaisella suorituksella monessa komponentissa.14 Ohjelmaan jää yleensä kuitenkin vanhalla nopeudella (tai keskitetysti) suoritettavia
9

Intel Corporation 12.11.06, http://www.intel.com/technology/mooreslaw/index.htm
Intel corporation, 4.12.06 ks http://download.intel.com/technology/silicon/silicon_paper_06.pdf
11
Intel Corporation, 30.9.2007 http://www.intel.com/ca/pressroom/2006/0829.htm
12
Intel Corporation, 30.9.2007 http://download.intel.com/products/processor/xeon/7300_prodbrief.pdf
10

2

Nopeutuminen = æ ol p ) TQ * , missä k viittaa k. ohjelmaosioon, Pk on suoritettavien käskyjen suhteellinen määrä k.
osiossa kaikista käskyistä, Sk on suorituksen nopeutus- (>1) tai hidastussuhde (=<1) k. osiossa verrattuna vanhaan
asetelmaan, ja n+1 on ohjelman eri osioiden lukumäärä.
14
The Landscape of Parallell Computing Research: A View from Berkeley, http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/
TechRpts/2006/EECS–2006–183.pdf
13
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osia. Tästä seuraa, että vaikka ohjelman suoritukseen käytettäisiin äärettömän nopeaa
komponenttia tai ääretöntä määrä rinnakkaisia prosessoreita joko samassa tai verkon
eri solmuissa, laskenta-aikaa voi lyhentää vain hitaimmin suorittuvan osion suhteellisen
koon määräämään rajaan saakka. Lisäksi todellisessa hajautetussa laskennassa tiedonsiirto prosessoreiden tai ohjelmakomponenttien välillä vaatii aina aikaa ja voi tehdä osittain
tai kokonaan tyhjäksi rinnakkaistamisella saavutetun laskennan nopeutumisen. Amdahlin kaava antaakin ylärajan tietyn laskennan tehostumiselle moniprosessoriarkkitehtuureissa ja yleisemmin hajautetussa laskennassa.
Massiivista rinnakkaislaskentaa hyödynnetään erityisesti tieteellisen laskennan sovelluksissa supertietokoneissa. Käytettävissä supertietokoneissa laskentatehoa kuvataan ﬂop/syksiköllä. Yksikkö kuvastaa sekunnissa suoritettavien liukulukuoperaation lukumäärää.
Vuonna 2006 500 kärkipään supertietokoneen yhteenlaskettu laskentateho oli luokkaa
3,5 Pﬂop/s (3,5 *1015 ﬂop/s). Suoritusteholtaan korkein supertietokone on tällä hetkellä
Yhdysvaltain hallituksen tutkimuskäytössä oleva IBM BlueGene/L, joka yltää huippuarvoon 360 Tﬂop/s. Vuoden 2010 tienoilla ylitetään yksittäisellä supertietokoneella 1
Pﬂop/s raja ja erikoissuperkone MDGRAPE-3 on saavuttanut sen jo kesällä 200615.
Laskentatehon kehittymisen myötä mahdollistuu globaalien sääilmiöiden tarkka mallintaminen ja ilmastomuutoksien ennustaminen tullee mahdolliseksi.
Rinnakkaislaskenta edellyttää ohjelmistoilta, erityisesti kääntäjiltä uutta toiminnallisuutta, jolla ohjelma voidaan hajauttaa usealle prosessorille ja silti ainakin systeemiohjelmoijilta kykyä laatia hajautettuja algoritmeja ja ohjelmoida hajautettuja sovelluksia. Tämä
on tunnetusti hankalaa, eivätkä kaikki algoritmit ole tehokkaasti hajautettavissa, koska
usein algoritmin logiikka vaatii jossain osiossa keskitettyä peräkkäiskäsittelyä. Tämä on
jo nykyhetken haaste16 ja vaatii uusia ohjelmistoja ja uutta ohjelmointiajattelua, sekä
sopivaa koulutusta.
Ohjelmistojen ja laitteistojen tehostumisen suhdetta on kuvattu Wirthin laiksi kutsutulla toteamuksella ”Ohjelmisto hidastuu nopeammin kuin laitteisto nopeutuu”22. Näin
ollen yleiskäyttöisten prosessoreiden kasvanut teho kuluu toisaalta yhä laajempien ja
toisaalta konekäskytasolla huonosti optimoitujen ohjelmistojen ajamiseen. Jos ohjelmakoodi ei ole esim. optimoitu käyttämään rinnakkaisia prosessoreita, saattaa olla, että se
jopa hidastuu moniytimisessä ympäristössä ajettaessa. Nämä tendenssit yhdessä johtavat
siihen, että keskimäärin sovellusten toiminta ja vasteajat eivät nopeudu läheskään samaa
tahtia kuin laitteistotason nopeutuminen antaisi olettaa. Lisäksi toimintaa haittaavia
ohjelmistovirheitä voi esiintyä kaikilla järjestelmätasoilla. Molemmat ongelmat liittyvät
oleellisesti ohjelmistokehitykseen ja ohjelmistotyön kasvaneisiin kustannuksiin laitteistojen halventuessa koko ajan.
Järjestelmien suoritustehon lisäämisessä on viime vuosina panostettu erityisjärjestelmäpiireihin (System on Chip, SoC), joissa tietyt yhteensopiviksi suunnitellut ja optimoidut
sovellusohjelmat tai -ohjelmistot, systeemiohjelmisto, mikro-ohjelmat ja laitteistologiikka on sijoitettu yhteen integroituun piiriin (ASIC)17. Näitä käytetään tyypillisesti esim.
15

Peta Computing Institute Ltd, accessed at http://www.peta.co.jp/index-en.html on Sept. 30, 2007
Ks. esim. http://www.microarch.org/micro39/keynote.html
17
Sam Sievert, SoC prognostication; 6.12.06 www-128.ibm.com/developerworks/power/library/pa-soc7/index.html
16
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erilaisissa signaalinkäsittelysovelluksissa, kuten videokaappauksessa, 3G puhelimien
radiotaajuusosissa, sekä superkoneissa. Näiden piirien kaikkien osien suunnittelu voidaan tehdä rinnan ja testata simulaattorien avulla, mikä mahdollistaa monimutkaisia
toimintoja suorittavien käskyjen ja laitteistologiikan testaamisen yhdessä systeemi- ja
sovellusohjelmien kanssa.
Tietoliikenne on aina osa hajautettua laskentaa. Tämän takia sen nopeus ja latenssi ovat
oleellinen hajautettujen sovellusten vasteaikojen kannalta. Myös tietoliikennekomponentit ovat nopeutuneet Mooren lakia vastaavasti, ja nykyään päästään jo useiden gigabittien sekuntinopeuksiin kiinteissä verkoissa ja luokkaa 100 Mbps oleviin nopeuksiin
langattomissa lähiverkoissa. Vuoteen 2020 mennessä kiinteiden runkoverkkojen siirtokapasiteetti voisi nousta jopa Terabittiin sekunnissa ja lähiverkkojen 100–1000 gigabittiin jos kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena.

14.3 Tietojärjestelmät
Laitteistot ja ohjelmistot ovat välttämättömiä informaation käsittelyssä. Käytännön
hyöty tietojenkäsittelystä saadaan tietojärjestelmien avulla. Tietojärjestelmä koostuu
ihmisistä, tietoa käsittelevistä laitteistoista, tiedonsiirtolaitteistoista ja ohjelmistoista.
Tietojärjestelmä on samalla järjestelmä, joka toimii sosiaalisessa ympäristössä palvellen
käyttäjiensä erilaisia tarpeita18. Sen voidaan nähdä koostuvan kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta: toiminnallisuudesta ja rakenteesta. Rakenne viittaa järjestelmän
toimintaan osana organisaation toimintoja ja tavoitteita, ja toiminnallisuus taas tietojärjestelmän rooliin teknologisena tiedon tallentamisen, välittämisen ja varastoimisen
välineenä. Esimerkkejä tietojärjestelmistä ovat mm. henkilörekisterit, potilastiedot ja
toiminnanohjausjärjestelmät, sekä matkapuhelimen kalenterisovellus.
Tietojärjestelmän tavoitteena on tukea ja helpottaa käyttäjien ja organisaatioiden toimintoja, säilöä ja tarjota tietoa ihmisten tarpeisiin sekä toisaalta ohjata organisaation ja
yksilön toimintaa. Nykypäivänä tietojärjestelmien keskeisen osan muodostavat ihmiset
(käyttäjät) ja käyttöliittymät, sovellusohjelmat, niiden tarvitsemat tietokannat ja niihin
liittyvät rajapinnat sekä itse tiedon rakenne ja semantiikka. Digitaalinen konvergenssi
materialisoituu tietojärjestelmien kehityksen kautta, koska vain uusien järjestelmien osana uudet digitaaliset informaatiotyypit kuten digitaalinen video tai animaatiot tulevat
hyötykäyttöön ja markkinoiden osaksi. Se vaatii muuttamaan kaikkia edellä mainittuja
komponentteja; Esim. videon tallennus ja käyttö organisaation tietojärjestelmän osana
vaatii tietokannalta, sovelluksilta ja käyttöliittymältä multimediaominaisuuksia.
Tietojärjestelmät ovat olleet kalliita tuottaa, koska aluksi laitteisto ja nykyään edelleen
ohjelmisto on ihmistyötä vaativana kallista. Toisaalta vain organisaatioilla on nykypäiviin saakka ollut tarvetta tietojärjestelmiin. Näin ollen tietojärjestelmät ja niitä koskeva
teoriakehitys ovat suuntautuneet organisaatioiden tietojärjestelmiin, vaikka jo henkilökohtainen tietokone avasi mahdollisuuden luoda yksilölle omia tietojärjestelmiä. Tämä
kehitys on jatkunut mobiilipäätelaitteissa, jotka mielletään todella henkilökohtaisiksi
18

Hirschheim, R., Klein, H.kK & Lyytinen, K. Information Systems Development and Data modelling: Conceptual and
Philosophical Foundations. Cambridge University Press. 1995
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verrattuna työnantajan tarjoamaan ”henkilökohtaiseen” työasemaan. Henkilökohtaiset
tietojärjestelmät ovatkin nouseva trendi, jota vahvistavat langattomat vertaisverkot Internetin laidalla (vrt. kuva 1).

Organisaation tietojärjestelmät ja järjestelmäarkkitehtuurit
1960-luvulla laitteistotason päällä olevasta ohjelmistosta erottui yleiskäyttöisiä komponentteja, kuten käyttöjärjestelmä, ja tietokannan hallintajärjestelmä. Organisaation
tarvitsemat sovellukset kirjoitettiin näiden tarjoamien rajapintojen päälle. Tämä kehitys
on jatkunut ja nykyään sovellukset voivat käyttää laajaa kirjoa valmiita alustan palveluita, joilla kommunikaatio verkon yli, pääsy tietokantaan tai käyttöliittymään voidaan
hoitaa. Internet on tuonut selainperustaisen sovellusten rakennusmallin, jossa selaimen
kautta on pääsy palvelimen tarjoamaan dataan ja verkkopalveluihin (vrt. alla) ja selaimeen voidaan myös ladata palvelimelta suoritettavia ohjelmia, joilla siihen samalla ladattua dataa voidaan käsitellä. Tämä on uusin asiakas-palvelin sovellusten kehitysvaihe
ja sen ero aiempiin vaiheisiin on, että palvelin voi olla missä vain maailmassa, ei pelkästään oman organisaation sisällä.
Tietojärjestelmät ovat keskeisiä organisaatioiden toiminnalle. Sen takia ja myös organisaatioihin jalkautuvan prossessiorientaation takia on tullut tarve suunnitella strategisesti, mitä järjestelmiä tarvitaan, miten ne riippuvat toisistaan ja mihin teknologioihin nojaudutaan tulevaisuudessa. Samalla voidaan mm. hahmottaa teknologiapolkuja
tulevaisuuteen. Viimeisten vuosien aikana arkkitehtuurilähestymistapa onkin muodostunut yhdeksi keskeiseksi tavaksi hahmottaa organisaatioiden toimintaa ja tarvittavia
tietojärjestelmiä. Lähestymistavan keskeisessä roolissa olevat arkkitehtuurikuvaukset ja
-prosessit nähdäänkin välineenä tietojärjestelmien toimintalähtöiseen konkretisointiin
ja kehittämiseen. Keskeisiä käsitteitä tulevat olemaan kokonaisarkkitehtuuri (EA, Enterprise Architecture), tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja palveluorientoituneet arkkitehtuurit
(Service Oriented Architecture, SOA). Kokonaisarkkitehtuurista tulee muodostumaan
sekä yrityksen johdon strateginen työväline, että tietohallinnon IT-ympäristön kehittämisen hallinnan työväline. Kokonaisarkkitehtuuri sisältää organisaation prosessit, tiedot, sovellukset ja teknisen infrastruktuurin, sekä kuvaa sen toimintaprosesseja, joilla
edellä mainittuja kehitetään yhtenäisesti. Kokonaisarkkitehtuurikäytänteiden avulla organisaation tietojärjestelmiä pyritään suunnittelemaan siten, että ne perustuisivat organisaation prosessien tarpeisiin kokonaistaloudellisuuden ollessa mahdollisimman hyvä.
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri puolestaan on nousemassa IT-projektien toteuttamisen
välineeksi. Tietojärjestelmän arkkitehtuuri kuvaa järjestelmän korkean abstraktiotason
rakenteen sisältäen tietojärjestelmän osat ja niiden toiminnan. Kolmantena arkkitehtuurilähestymistapana ovat palveluorientoituneet arkkitehtuurit, jotka ovat yleistymässä
voimakkaan verkkoteknologian käytön kasvun tuloksena. Tämä tarkoittaa käytännössä
sitä, että yksittäinen tietojärjestelmän toiminto vastaa yrityksen tai organisaation tiettyä
liiketoimintaan liittyvää prosessia tai sen osaa. Arkkitehtuurimenetelmien ja -käytänteiden tutkiminen, kehittyminen ja käytäntöön vienti tulee olemaan voimakasta tutkimusyhteisössä ja organisaatioissa ennen vuotta 2020.
Aikaisemmin vallalla olleessa ajattelutavassa keskityttiin pääasiassa teknisiin ratkaisuihin ja niiden mahdollistamiin toimintatapoihin ja prosesseihin. Prosessiajattelu on nyt
Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

538
saavuttanut ohjelmistoteollisuuden tuotteet palveluorientoituneen arkkitehtuurin muodossa. Ajattelutavan painopisteen muutos muuttaa keskeiseksi tarkastelukohteeksi organisaatioiden toimintaprosessit ja mallit, jolloin järjestelmien kehityksen tulee vastaavasti
muuttua sosioteknisempään suuntaan. Kuitenkin teknologioiden rooli organisaatioissa
ei tule häviämään, vaan pikemminkin päinvastoin korostumaan. Nyt aletaan tarjota
prosessien mallinnusvälineitä ja niiden suoritustukea tietoteknisesti. Aiemmin kehitettyjen ja uusien sovellusten toiminnallisuus saadaan käyttöön niiden

Kuva 2.

Kokonaisarkkitehtuuri

homogeenisesti määritellyn palvelurajapinnan kautta. Tämä ajattelutavan muutos yksittäisistä sovelluksista prosesseihin ja niiden kuvaamiseen, suorittamiseen ja sovellusten
integrointiin tulee aiheuttamaan enenevässä määrin muutospaineita tietojärjestelmien
kehittämismenetelmille ja organisaatioiden IT-henkilöstön toiminta- ja ajattelumalleille. Sen voi arvioida kestävän seuraavat viisi-kymmenen vuotta.

Alustapalvelujen kehitys
Tietojärjestelmät rakennetaan nykyään erilaisille alustoille (platform). Yksittäisen tietokoneen alustan keskiössä on käyttöjärjestelmä. Se huolehtii sovellusohjelmistojen
suorittamisesta ja laitteistopalveluiden välittämisestä sovelluskerrokselle. Tällä hetkellä
suosituimpia käyttöjärjestelmiä pöytä- ja palvelinkoneille ovat mm. Windows XP, Windows Vista, Linux, Solaris, HP-UX, AIX sekä MacOS, mobiileille päätelaitteille mm.
PalmOS, Windows Mobile, Linux ja Symbian OS. Näistä ylivoimaisesti suurin markkina-asema pöytäkoneissa on Windows-pohjaisilla käyttöjärjestelmillä. Myös suuri osa
palvelimista käyttää Windows-pohjaista käyttöjärjestelmää. Mobiilipäätelaitteissa ei ole
selkeästi johtavassa markkina-asemassa olevaa käyttöjärjestelmää, joskin Nokian käytännössä kontrolloimalla Symbianilla on merkittävä osuus markkinoista.
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Alustojen kehittäminen on tuhansia henkilötyövuosia vaativa urakka ja näin siihen pystyvät vain suurimmat organisaatiot. Alustan kontrolli on keskeinen strategia markkinoilla19, 20 ja suuren sovellusohjelmoijien joukon on sopeuduttava alustoihin ja niille tarjottuihin työkaluihin. Vapaasti saatavilla olevat käyttöjärjestelmät (erit. Linux) ovatkin
haastaneet suurten yritysten alustakontrollin ja saavuttaneet suosiota erityisesti palvelimissa. Kehitysmaissa, kuten Kiinassa ja Intiassa Linux on suosiossa ilmaisuutensa takia.
Käyttöjärjestelmien rooli voi muuttua tulevaisuudessa, mutta laitteiston päälle tarvitaan
aina sellainen. Web-palvelujen yleistyminen voi toisaalta vähentää päätelaitteissa tarvittavien toimintojen määrää, jolloin myös käyttöjärjestelmistä voidaan tehdä yksinkertaisempia. Toisaalta päätelaitteiden lisääntyvän halvan laskentakapasiteetin hyödyntäminen vaatii monimutkaisempia käyttöjärjestelmäpalveluja, kuten rinnakkaisajoa. Samaan
suuntaan vaikuttavat monimutkaisemmat käyttöliittymät, joissa käytetään puhetta,
eleitä jnp. Edelleen moniytimisten prosessorien yleistyessä myös pienissä kannettavissa
laitteissa käyttöjärjestelmät täytyy suunnitella uudelleen maksimaalisen suorituskyvyn
aikaansaamiseksi.
Tietokannat ovat olleet keskeisessä asemassa organisaatioiden tietojärjestelmissä 1960luvulta lähtien. Tällä hetkellä käytetyimmät tietokannat ovat pääasiallisesti relaatiotietokantoja, joihin pohjautuvat ja joita hyödyntävät oliotietokannat tulevat yleistymään.
Gartnerin selvitys21 antaa kuvan nykyisestä tilanteesta markkinoilla.

Käyttöliittymät
Tietojärjestelmän hyötyyn organisaation kannalta vaikuttaa oleellisesti sen käytettävyys.
Käytettävyys nähdään osana järjestelmän laadullisia tekijöitä, joten käytettävyys pyritään
huomioimaan jo kehitysprosessissa. Käytettävyys määritellään seuraavien osatekijöiden
kautta22: opittavuus (miten helppoa järjestelmän oppiminen on), tehokkuus (miten nopeasti tehtävä voidaan suorittaa), muistettavuus (miten tehokas käyttö voidaan palauttaa
mieleen), virheettömyys (miten käyttövirheet vaikuttavat tehokkuuteen ja miten niistä
toivutaan) sekä tyydyttyvyys (miten tyydyttävänä järjestelmä koetaan). Edelleen järjestelmän kokemuksellisuus, eli miten miellyttävänä ja uusia kokemuksia antavana järjestelmä koetaan, on yhtenä nousevana painopistealueena. Tulevaisuudessa käytettävyyden
merkitys tulee korostumaan entistä enemmän tietojärjestelmien yleistyessä ja integroituessa, niiden roolin korostuessa ja niiden sulautuessa osaksi jokapäiväistä elämää.
Ihminen on vuorovaikutuksessa tietojärjestelmän kanssa erilaisten päätelaitteiden kautta. Näiden kirjo on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut mobiilipäätelaitteilla. Laskentatehon kasvettua värinäytöt ja niihin perustuvat käyttöliittymät on otettu
käyttöön. Samalla puheentunnistus ja puheen syntetisointi ovat kehittyneet teolliselle
asteelle. Laskentatehon kasvaessa entistä raskaampaa signaalinkäsittelyä voidaan tehdä
päätelaitteissa ja näin tuottaa entistä informatiivisempia ja nopeampia käyttöliittymiä,
esim. eleitä tulkitsevia käyttöliittymiä, jnp. Mahdollisia tulevaisuuden käyttöliittymiä
19
M. Cusumano A.Gawer, Platform Leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation, Harward
Business School Press, USA, 2002.
20
D.S. Evans, A. Hagiu, R. Schmalensee. Invisible Engines: How Software Platforms Drive Innovation and Transform
Industries. The MIT Press, USA, 2006.
21
http://www.gartner.com/press_releases/asset_152619_11.html
22
Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, Boston, MA.
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ovat esimerkiksi ns. aidosti kolmiulotteiset käyttöliittymät, joiden avulla voidaan tehostaa ihmisen kykyä hallita suuria informaatiomääriä. Potentiaalisimpia käyttöalueita 3D
käyttöliittymille ovat luonnollisesti tilanteet, joissa simuloidaan joko todellisen tai keinotekoisen ympäristön ominaisuuksia: erilaiset etähallinnan tilanteet esim. lääketieteessä ja ilmailussa, karttasovellukset sekä suurten prosessien, tietosisältöjen ja rakenteiden
hallinta. Aidosti kolmiulotteisten käyttöliittymien tehokas hyödyntäminen edellyttää
pääsääntöisesti sitä, että molemmille silmille pystytään tuottamaan erillinen kuva käyttöliittymästä.
Tiedonlouhinta ja simulointi
Dataa tuotettiin 2000-luvun alussa maailmassa n. 1018-1019 tavua vuodessa23 ja määrä
kasvaa vuosittain. Suurin osa uudesta datasta on puhelujen äänivirtaa, joka tuotetaan ja
katoaa puhelun aikana. Kameroiden ja muiden sensoreiden tuottamaa tallennettavaa
dataa on kuitenkin yhä enemmän. Sensoreita tullaan lisäämään päätelaitteisiin (videokamerat) ja esim. valvontakamerat tulevat todennäköisesti edelleen yleistymään. Näin
ollen dataa tallennetaan vuosittain entistä enemmän yksityisesti, mutta myös avoimeen
ja yritysten sisäisiin verkkoihin. Verkossa oleva data kokonaisuutena sisältää ehkä aivan
muutakin informaatiota, kuin mihin se alun perin oli luotu. Tämän tiedon käsittely
edellyttää tehokkaita tiedonlouhintamenetelmiä, ja tuottaa entistä tarkempia ennustuksia tai tuloksia käyttäjien tarpeisiin. Siirrettäessä tiedonkäsittely tiedon varastoinnista
vastaavaan yksikköön, siirrettävä kokonaistietomäärä pienenee parantaen järjestelmän
suorituskykyä. Vastakkaisena, joskaan ei tätä kehitystä poissulkevana lähestymistapana,
ovat laajat keskitetyt tietovarannot, jotka toisaalta parantavat tiedonlouhinnan kykyä
löytää merkitseviä tekijöitä tiedon sisältä.
Uusi tapa organisaation tiedonhallintaan on käyttää hakukoneita myös organisaation
sisällä ja organisaatiosta ulospäin, ei pelkästään Internetissä. Tämä on jo yleistynyt ja voi
olettaa, että suurissa organisaatioissa tämä helpottaa tiedon leviämistä24. Hakukoneparadigma yhdessä tiedonlouhinnan (data mining) kanssa tiedonhallinnassa on ristiriidassa
tietokantaparadigman kanssa monessa mielessä, mm. tiedon selkeän rakenteen, hallitun
pääsynvalvonnan, ja tiedon oikeellisuuden takaamisen kanssa. Se on kuitenkin joustava
ja ihmistyötä säästävä ja tullee yleistymään, koska lopulta vain muutama prosentti organisaation informaatiomassasta on nykyään tietokannoissa. Suuri osa siitä on sähköposteissa, Excel-taulukoissa, ja muissa käyttöjärjestelmän hallitsemissa tiedostoissa, joista
vain hakukoneet tms. voivat ne löytää.
Tiedonlouhintamenetelmien kehitys näytelleekin tärkeää roolia tulevaisuusvisiossa. Tiedonlouhinnalla tulkitaan tietovarastoon kerättyä tietoa, ryhmitellään ja kategorisoidaan
tietoa ja tehdään tiivistettyjä johtopäätöksiä laajoista tietoaineistoista. Tiedonlouhinnan
merkkipaaluja vuoteen 2020 mennessä ovat tekstin sisällön louhinnan kehittyminen
sekä kuvan ja videomateriaalin louhinnan kehittyminen. Tekstin sisällön louhimisessa
muodostetaan itse tekstin sisällöstä tiivistettyjä johtopäätöksiä. Louhinnalla voidaan siis
hahmottaa mm. samansisältöisiä tutkimusartikkeleja vaikka artikkelien tekstimuoto ei
olisikaan samankaltainen. Vastaavasti kuva- ja videokuvalouhinnalla voidaan löytää eri
kuvissa esiintyvät samat henkilöt tai objektit. Tietoverkkosodankäynnissä tiedonlouhinnan kehittyminen mahdollistaa poikkeavan käyttäytymisen havaitsemisen aikaisessa
23
24

How much information http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/.
Tätä ongelmaa kuvaa lause ”Jospa Siemens tietäisi mitä Siemens tietää”.
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vaiheessa sallien nopeamman vastatoimien käynnistämisen. Markkinoiden heikkoja signaaleja etsitään jo erityisen hakukoneen ja tiedonlouhinnan avulla25.
Laskentatehon kasvua on voitu hyödyntää myös laskennallisten mallien kehittämisessä ja
vastaavien tietojärjestelmien laadinnassa. Näin on saatu parannettua mm. sääennustusten osuvuutta. Lentosimulaattorien avulla koulutetaan lentäjiä. Autoja suunniteltaessa
niistä muodostetaan täydellisiä kolmiulotteisia malleja, joita voi manipuloida. Uusimpana ideana on mm. tartuntatautien leviämisen simulointi (computational epidemics).
Nämä tietojärjestelmät tulevat kehittymään edelleen vaikka laskentatehon kasvu hidastuisikin.

14.4 Ohjelmistokehitys
Ohjelmisto on osa tietojärjestelmää ja näin se syntyy organisaation tai ääritapauksessa
yksilön päätöksen tuloksena. Ohjelmiston luo aina äärellinen joukko ihmisiä ohjelmistoprojektissa. Ohjelmistonkehityksen kontekstissa on nähtävissä neljä merkittävää trendiä: a) syntyy yhä kunnianhimoisempia ohjelmistoprojekteja, jotka pyrkivät automatisoimaan yhä laajempia prosesseja; b) ohjelmistojen odotetaan yhä useammin pysyvän
käytössä lähes ikuisesti; c) ohjelmistojen merkitys kriittisissä järjestelmissä kasvaa; ja d)
laajoja ohjelmistopohjaisia järjestelmiä syntyy yhä useammin itsenäisten toimijoiden itseohjautuvana (globaalina) yhteistyönä (vrt. Linux). Näiden trendien seurauksena ohjelmistonkehityksen teknologiseen pohjaan syntyy muutospaineita.
Tässä aliluvussa lähdetään siitä perusolettamuksesta, että tietojenkäsittelyn perusteisiin
ei synny seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana käytännön toiminnan kannalta
merkittäviä uusia keksintöjä, jotka siirtäisivät ohjelmistojen kehitystyön oleellisesti ihmisiltä koneille. Näin ollen ohjelmistojen kehittäminen pysyy ihmisten luovana toimintana.
Ohjelmistokehityksen prosessi
Ohjelmistotuotannon alkuaikoina 1960-luvun lopussa ohjelmiston kehitykseen ajateltiin soveltuvan muissa insinööritieteissä sovellettu peräkkäin määrittelystä suunnitteluun ja toteutukseen eteneminen. Koska ohjelmisto on loputtomasti muovautuvaa, ohjelmistokehitysprosessi on harvoin tällainen suoraviivainen ns. vesiputousprosessi, jossa
kehityksen vaiheet suoritetaan järjestyksessä edellisiin vaiheisiin myöhemmin palaamatta. Tavallisempaa on, että prosessi on iteratiivinen: ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti
kohti sille asetettuja tavoitteita niin, että hyvin aikaisessa vaiheessa on toimiva, integroitu kokonaisuus, joka ei tosin vielä toteuta kaikkia ohjelmistolle asetettuja vaatimuksia.
Prosessi on myös tyypillisesti inkrementaalinen: ohjelmisto kehitetään pala kerrallaan.
Sekä iteratiivisessa että inkrementaalisessa prosessissa prosessivaiheet esiintyvät limittäin
ja syklisesti. Tämän kehityksen voidaan olettaa jatkuvan. Tulevaisuuden ohjelmistonkehitysprojektit lienevät yhä useammin iteratiivisia ja inkrementaalisia. Yhä useampi pieni
ja keskisuuri ohjelmisto tullaan tekemään ketterien (agile) menetelmien avulla. Vapaa,
itseorganisoituva kehitystyö, jossa ei ole asiakasta perinteisessä mielessä, vaan kehittäjät
toimivat täysin oman harkintansa mukaisesti, tulee todennäköisesti myös lisääntymään.
25

On-line http://www.networkworld.com/news/2007/050907-mit-search-markets.html
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Tällä on merkitystä erityisesti yleisen infrastruktuurin ja ns. henkilökohtaisten sovellusten kehityksessä.
Perinteisesti testaus kuuluu ohjelmistonkehitysprosessin loppuun, mutta ketterissä menetelmissä suositaan ns. testivetoista kehitystapaa26, jossa toteutettavalle vaatimukselle
kirjoitetaan ensin yksi tai useampia testitapauksia, sitten kirjoitetaan vaatimuksen toteuttava ohjelmakoodi, ja tämä etukäteen laadittu testitapaus toimii koodin validoinnin
välineenä. On odotettavissa, että kehitystyössä siirrytään seuraavien vuosikymmenten
aikana enimmäkseen testivetoiseen kehitykseen. Formaalien menetelmien käyttö rajatuissa yhteyksissä tai rajatussa määrin tullee myös lisääntymään menetelmien ja työkalujen kypsyessä yhä enemmän teollisesti käyttökelpoisiksi. Kriittisissä ohjelmistoissa,
joiden toimintahäiriöt voivat aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä tai suuria materiaalisia
tappioita, formaalit menetelmät ovat olleet käytössä jo pitkään.
Konﬁguraationhallintajärjestelmät sekä versionhallintajärjestelmät, joilla voidaan hallita
sovelluksen eri konﬁguraatioita sekä versiohistoriaa, kuten myös vianhallintajärjestelmät,
joilla pidetään kirjaa tunnetuista vioista sekä niiden korjauksista suhteessa ohjelmiston
versioihin, noussevat varsin pian kaikessa vähänkin isommassa ohjelmistonkehityksessä
itsestään selviksi työkaluiksi.
Ohjelmistoarkkitehtuurit
Tietojärjestelmistä kertovassa luvussa 14.3. viitattiin tietojärjestelmäarkkitehtuuriin. Tämän keskeinen osa (vrt. kuva 2) on ohjelmistoarkkitehtuuri (Software Architecture) Bass
ym.27 määrittelevät ohjelmistoarkkitehtuurin seuraavasti: Ohjelmistoarkkitehtuurilla
tarkoitetaan ohjelmiston kokonaisuutta hallitsevia rakenteita, jotka koostuvat ohjelmistoelementeistä, niiden ulospäin näkyvistä ominaisuuksista sekä niiden suhteista toisiinsa
nähden. Arkkitehtuurilla on suuri merkitys ohjelmiston ei-toiminnallisten ominaisuuksien eli laatuominaisuuksien toteuttamisessa. Laatuominaisuudet kuten ylläpidettävyys,
tietoturvallisuus, laajennettavuus ja nopea vasteaika näkyvät olennaisella tavalla ohjelmiston eri rakenteissa ja näin ohjelmistoarkkitehtuuri on avainasemassa ohjelmiston
laadun toteuttamisessa.
Kunnianhimoisten kehitysprojektien vuoksi ohjelmistoarkkitehtuurin merkitys tulee
kasvamaan. Ohjelmistoarkkitehtuurien ala alkaa olla jo nyt kypsymässä jokapäiväisen
teollisuuskäytännön tasolle28. Seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana arkkitehtuuriajattelu sekä arkkitehtuurimallien ymmärrys ja tietoinen soveltaminen tulevat mitä
luultavimmin lisääntymään merkittävästi. Arkkitehtuurin luomisessa ja myöhemminkin ohjelmistonkehitysprosessin kuluessa on arkkitehtuurimalleilla suuri merkitys. Arkkitehtuurimalleilla tarkoitetaan yleiskäyttöisiä ratkaisuja toistuviin arkkitehtonisiin ongelmiin, joista on dokumentoitu paitsi mitä mallia sovellettaessa tehdään myös milloin
ja miksi malli on sovellettavissa. Ohjelmistoarkkitehtuurityössä arkkitehtuurimallien
merkitys tulee entisestään kasvamaan keskeiseksi osaksi arkkitehdin työkalupakkia.
Hajautettujen ohjelmistojen merkitys tulee myös kasvaman. Valtaosa uusista ohjelmista tulee rakentumaan web-käyttöliittymän ympärille, mikä tekee asiakas – palvelin- ja
26

Verkkoyhteisö www.testdriven.com; ks. myös en.wikipedia.org/wiki/Test_driven_development
Bass, L., Clements, P., Kazman,R. Software architecture in practice, Addison-Wesley 2003.
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Mary Shaw, Paul Clements. The golden age of software architecture”, IEEE Software, 23 (2), 2006.
27

Sotatekninen arvio ja ennuste 2025, osa 1

543
kolmikerrosarkkitehtuureista tulevaisuudessa erityisen merkittäviä. Vertaisverkkojen
kypsyessä, toivottavasti laillisena pikemmin kuin laittomana välineenä, myös olioarkkitehtuurimalli nousee yhä merkittävämpään asemaan.
Suunnittelu ja ohjelmointi
Ohjelmiston arkkitehtuuri jakaa ohjelmiston elementteihin ja näiden elementtien sisäinen rakenne ja niille asetettujen vaatimusten toteuttamistapa kiinnitetään suunnittelussa. Suunnitelma toteutetaan esittämällä se joillakin ohjelmointikielillä. Tämän jälkeen
elementti on muutettavissa automaattisilla työkaluilla suorituskelpoiseksi ohjelmaksi tai
ohjelmakirjastoksi, joka on liitettävissä ohjelmiston osaksi ja ajettavissa jollain alustalla.
Vallitseva suunnittelu- ja toteutusmetodologia on olio-ohjelmointi; ohjelma jaetaan itsenäisiin olioihin, joiden välisestä vuorovaikutuksesta syntyy ohjelman toiminnallisuus.
Suunnittelua tukemaan on luotu Uniﬁed Modelling Language (UML) -notaatio29, jolla elementin oliorakenne ja olioiden välinen vuorovaikutus voidaan esittää graaﬁsessa
muodossa.
Ellei jokin uusi, ennalta arvaamaton keksintö aiheuta mullistusta, on odotettavissa,
että seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana suunnittelu- ja toteutusmetodologia
perustuu edelleen olioajatteluun. Sen sijaan vähittäistä muutosta, joka kahdenkymmenen vuoden aikana voi aiheuttaa suurenkin kokonaismuutoksen, on pidettävä todennäköisenä. Olioajattelun suurin haastaja näillä näkymin on funktio-ohjelmointi. Siihen
liittyy kaksi toisistaan jokseenkin riippumatonta ajatusta, sivuvaikutusten kieltäminen
ja aliohjelma-abstraktion yleistäminen niin, että aliohjelmaa voidaan käsitellä datana
ilman merkittäviä rajoituksia. Jälkimmäinen ajatus on jo nyt sulautumassa osaksi olioohjelmoinnin valtavirtaa.
On odotettavissa, että funktio-ohjelmoinnin piirissä kehitetyt sivuvaikutusten hallinnan
keinot myös sulautuvat seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana osaksi olioajattelua. Sivuvaikutusten hallinnalla on huomattava merkitys ohjelmiston hajautuksen kannalta: yhdessä laitteessa sijaitseva ohjelma ei voi aiheuttaa lainkaan sivuvaikutuksia, jotka
ulottuisivat muihin laitteisiin, vaan kaikki tällaiset vaikutukset on koodattava osaksi laitteiden välistä viestintää. Kokemus on osoittanut, että sivuvaikutuksiin perustuvat, yhdessä laitteessa mainiosti toimineet abstraktiot kuten hajasaantimuisti eivät toimi tehokkaasti, kun ne toteutetaan hajautetusti. Saman laitteen sisälläkin eri säikeiden välinen
kommunikointi aiheuttaa hankaluuksia nykymuotoiselle olio-ohjelmoinnille: säikeiden
synkronointi ohjelmoijan asettamien lukkojen avulla on virhealtista. Seuraavan kahden
vuosikymmenen kuluessa siirryttäneen käyttämään lukottomia lähestymistapoja kuten
muistitransaktiot30, mikä vaatii sivuvaikutusten hallintaa. Sivuvaikutusten hallinta on
tärkeää myös palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa ja nähtäväksi jää, mikä ohjelmointiparadigma sopiin niihin parhaiten.
UML:n kehitys seurannee edellä hahmoteltua olioajattelun kehitystä. UML saattaa hyvinkin säilyttää saavuttamansa teollisuusstandardin aseman. Sen asemaa voivat horjuttaa
tulevat ohjelmointikielet, jos ne kehittyvät tukemaan laajoja ohjelmistoja entistä paremmin. Mahdollinen kehityssuunta on esimerkiksi se, että ohjelmointikielten valtavirta
29
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Tim Harris, Keir Fraser, “Language Support for Lightweight Transactions”, Proc. 18th OOPSLA, Association for
Computing Machinery, 2003
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siirtyy yleiskäyttöisistä ohjelmointikielistä kohti metakieliä, josta on räätälöitävissä kullekin sovellusalueelle oma erityiskielensä: saman kehityksen sivutuotteena syntyy mahdollisuus esittää abstrakteja suunnittelupäätöksiä osana ohjelmakoodia, eikä erillisinä
dokumentteina kuten UML:ssä.
Suunnittelun ja toteutuksen metodologiat ja työkalut joutuvat mukautumaan tietoturvan tarpeisiin. Tulevaisuudessa ohjelmointikielet tukenevat nykyistä enemmän dynaamisia tarkistuksia ja formaaleihin menetelmiin perustuvia laajennettuja staattisia
tarkistuksia (Extended Static Checking, ESC31). Niillä pyritään estämään ohjelman
joutuminen hallitsemattomaan tilaan, jota ulkopuolinen hyökkääjä pystyisi käyttämään
hyväksi isäntäkoneen haltuun ottamisessa. Tony Hoare on esittänyt useissa yhteyksissä32
yhdeksi kuluvan vuosisadan suurimmista tietojenkäsittelytieteen haasteista ”varmistavan kääntäjän” (verifying compiler), joka käännöksen yhteydessä osoittaisi, että ohjelma
toimii määrittelyn mukaisesti.
Yhteiskunnalliset muutokset
Ohjelmointikielten kehittyminen yhä korkeammalle abstraktiotasolle jatkunee edelleen. Tämän seurauksena ohjelmistonkehityksen tehokkuus kasvaa, kun yhä suuremmat
määrät kohdekoodista tuotetaan generatiivisesti kääntäjien avulla. Millään yksittäisellä uudella menetelmällä ei voitane tulevaisuudessakaan kasvattaa ohjelmistokehityksen
tuottavuutta merkittävästi, vaan merkittävä tuottavuuden lisäys, sikäli kuin sitä ylipäätään syntyy, johtuu monien uusien menetelmien yhteisvaikutuksesta33. Hyvä yleisesitys
kehityksestä ja trendeistä on alan pioneerin Barry Boehmin kirjoitus vuodelta 200634.
Tyypillistä tulevaisuuden ohjelmistoille on se, että useimmat ohjelmat ovat ainakin tietoturvan osalta kriittisiä. Tietoverkkojen merkityksen kasvu aiheuttaa merkittävän paineen tehdä suurimmasta osasta ohjelmista sellaisia, että ne joutuvat olemaan tavalla tai
toisella tekemisissä Internetin kanssa, ja mikä tahansa tällainen ohjelma joutuu yleensä
ennemmin tai myöhemmin rikollisen hyökkäyksen kohteeksi. Tämä nostaa sovellusohjelmistojen, mutta erityisesti alustojen turvallisuusvaatimukset korkealle. Kaikilla tasoilla ohjelmistojen pitäisi toimia oikein ja niiden määrittelyssä pitäisi ottaa huomioon
turvallisuus. Ohjelmia kehittävien ihmisten pitäisi olla luotettavia. Ohjelmointityön
siirtyessä pois teollisuusmaista tämä on haaste ohjelmistoteollisuudelle.

14.5 Tiedon esitystavat
Niin ihmiset kuin organisaatiotkin edellyttävät nykyään, että tietojen on oltava saatavilla ajasta, paikasta ja käytettävästä päätelaitteesta riippumatta. Siksi enenevä osa kaikista tuotetuista tietovarannoista on jatkossa tallennettu Internetin yhteydessä oleviin
31

Brian V. Chess, “Improving Computer Security using Extended Static Checking”, Proc. 2002 IEEE Symposium on
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Tony Hoare, “The Ideal of Veriﬁed Software”, Proc. 18th International Conference on Computer Aided Veriﬁcation,,
Springer 2006.
33
Frederick P. Brooks, “No Silver Bullet – Essence and Accident”, kirjassa The Mythical Man-Month, Anniversary Edition, Addison-Wesley, 1995
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tiedostoihin ja tietokantoihin. Tekstitiedon lisäksi Internet-verkkoa käytetään puheen
(nettipuhelu VoIP) ja kuvan sekä tallennetun tai reaaliaikaisen videon lähettämiseen
(kuvapuhelut, verkko-TV, mobiili-TV, tilausvideot). Tiedon ja sovellusten standardointi ovat edellytyksenä globaalille, joustavalle tiedonvaihdolle. Julkisyhteisöt, ohjelmistovalmistajat ja julkisen edunvalvonnan tahot ovat muodostaneet erilaisia epävirallisia
standardointiorganisaatioita, koska virallinen standardointi on koettu liian hitaaksi.
Epävirallisia standardointiorganisaatioita ovat esimerkiksi OASIS (Organization for Advancement of Structured Information Standards), RosettaNet, ebXML, ECMA (European Computer Manufacturers Association) ja W3C (World Wide Web Consortium)
ja virallisia mm. ISO (International Standards Organization). Tiedon hallinta ja tiedon esittämismuodoista sopiminen muuttuvat yhä keskeisemmäksi ja globaalimmaksi
toiminnaksi, jota kansainvälisesti vahvat toimijat kuten Microsoft, Sun Microsystems,
IBM, Nokia ja USA:n puolustusministeriö voivat halutessaan dominoida muodostamalla yhteenliittymien ytimen.
Digitaalisten aineistojen verkkojakelussa ja käytössä suojaustekniikat, kuten suojausavaimet ja vesileimat ovat keskeisiä. Viime aikoina ongelmia ovat aiheuttaneet musiikin
jakeluun liittyvät tekijänoikeustekniikat eli Digital Rights Management (DRM) -tekniikat. Jatkossa ongelma yleistyy myös tallennetun ja reaaliaikaisen videon sekä TV-lähetysten jakeluun. Verkkojakelua varten kuvat ja videot voidaan pakata erilaisia pakkausmenetelmiä käyttäen joko häviöttömästi (engl. lossless), tai tehokkaammin häviölliseen
muotoon (engl. lossy). Ohjelmaa tai algoritmia, joka pakkaa tai purkaa kuva- tai videosignaalia sanotaan koodekiksi (engl. codec). Koodekkeja kuten myös pakkausmenetelmiä on useita erilaisia. MPEG on videon ja äänen standardeista tunnetuin, ja siihen
liittyviä pakkausmuotoja ovat esimerkiksi MPEG-1, 2, 4, 7 ja 21.

XML-kieli ja XML-kieliperhe
XML (Extensible Markup Language)35-merkkauskieli kehitettiin tekstitiedon ja dokumenttien Internet-jakeluun. XML:n tietomalli on solmuista koostuva jäsennyspuu. Sarjallisessa muodossa solmut muunnetaan elementeiksi, joilla on alku- ja lopputunnisteet.
Näitä kutsutaan merkkaukseksi. Tietomallinsa vuoksi XML-merkkauskieli soveltuu
niin rakenteisen kuin puolirakenteisenkin tiedon esittämiseen. XML-merkkauskieli on
käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoriippumaton. Siitä on tullut lingua franca esimerkiksi
ohjelmien väliseen tiedonvaihtoon, elektroniseen kaupankäyntiin ja lähes kaikkeen tiedon esittämiseen. Erilaisten arvioiden mukaan 60–80 % organisaatioiden tiedosta on
tallennettu dokumenteiksi, joten dokumenttitiedon hallinta on keskeinen tiedonhallinnan osa-alue. Open Ofﬁce 2.0-ohjelmiston käyttämä ODF (Open Document Format)
-formaatti ja Microsoft Ofﬁce 2007 -ohjelmiston käyttämä Open XML-formaatti36 ovat
XML-syntaksiin perustuvia. Tämä laajentaa XML:n käytön lähivuosina myös toimistodokumentteihin, jolloin niiden integraatio toisiin dokumentteihin ja muihin tietolähteisiin tulee aiempaa helpommaksi. Ei kuitenkaan voida ennustaa, montako erilaista kilpailevaa XML-pohjaista formaattia toimistodokumenteilla tulee lähivuosina olemaan.
Kuvassa 3 esitetään XML-tiedon esitystapojen perusmääritykset. Kuvassa alimpana on
merkistökoodaus, joka on tekstimuotoisen tiedon tulkitsemisen edellytys. Käytettyjä
35
36

Ks. http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11–20060816/
Ks. http://ofﬁce.microsoft.com/en-us/products/HA102058151033.aspx
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merkistöjä ovat esimerkiksi ISO-8859–1 (Western Latin) ja Unicode-yhteisön kehittämä Unicode-merkistömääritys. Unicode 5 on yhteensopiva ISO/IEC 10646-merkistöstandardin kanssa. XML-dokumentti-instanssi voi olla pelkästään XML-syntaksin
mukainen (hyvin muodostettu). Lisäksi se voi olla tietyn dokumenttityyppimäärityksen
mukainen eli validi. XML-dokumenttityyppi määritellään skeemalla. Skeeman kuvaama dokumenttityyppi voi olla vaikkapa muistio, Web Services-verkkopalvelu, tietyn
päätelaitteen ymmärtämä merkkauskieli, tai e-liiketoiminnan prosessimalli. Skeemojen avulla voidaankin määrittää uusia merkkauskieliä lähimain minkä tahansa tiedon
kuvaamiseen. Skeema vastaa oliomaailmassa luokkamääritystä, tai relaatiotietokannan
taulumallia. Skeema voidaan määrittää esimerkiksi DTD (Document Type Deﬁnition)määrityksellä, XML Schema- tai RelaxNG-skeemakielellä. XML Schema-skeemakielellä
on mahdollista määritellä myös omia tietotyyppejä, joita jokin sovellus tarvitsee, mutta
joita ei ole valmiina tarjolla.
XML-dokumenttityypin skeema –
DTD, XMLSchema tai RelaxNG
Tiedon koodaussyntaksi - XML

Dokumenttityypin
tietomalli
Dokumentti-instanssi

Merkistökoodaus - Unicode

Kuva 3.

Tiedon esitystapojen perusmääritykset

XML-dokumentteja voi tallentaa relaatio-, olio- ja olio-relaatiokantojen tietokannanhallintajärjestelmiin, joihin on jo kehitetty tukea XML-dokumenteille. Jatkossa ”natiivit”
XML-tietokannat tulevat yleistymään, koska puolirakenteisen XML-tiedon tallentaminen esimerkiksi relaatiomuotoon ei ole kaikissa tapauksissa optimaalista37. XML-tietokantojen kehitys ja ohjelmistojen markkinatilanne on kehitystyön ja muutosten kohteena. XML:ään liittyviä keskeisiä oheis- ja liitännäismäärityksiä on useita kymmeniä38.
XML-syntaksin mukaisten dokumenttien (ja muiden XML-tietojen) muuntaminen
muiden tai tiedon päivitys tehdään XSLT (Extensible Stylesheet Language and Transformations) - muunnoskielellä. Lisäksi voi käyttää joko DOM (Document Object Model)
tai JAXP (Java API for XML Processing) –rajapintamääritystä jäsennyspuuperustaiseen
käsittelyyn, tai SAX (Simple API for XML)-rajapintaa sarjalliseen käsittelyyn. Kyselyihin ovat käytettävissä XPath- ja XQuery-kyselykielet. Ulkoasumuotoiluun käytetään
XSL (Extensible Stylesheet Language) ja CSS (Cascading Style Sheets) tyylikieliä. Edellä
esitelty XML-merkkauskieli ja keskeiset XML-kieliperheen määritykset ovat jo vakiintuneet. Sen sijaan uusia XML:ään pohjautuvia merkkauskieliä laaditaan yhä runsaasti. Muun muassa ääntä (VoiceML, SSML), karttoja, kaupunkeja ja vektorikuvia, sekä
eri päätelaitteille soveltuvia merkkauskieliä kuvataan niille kehitettävillä ja kehitetyillä
XML-määrityksillä.

Tiedosta tiedonhallintaan: Semantic Web, metatieto ja ontologia
Semanttisella webillä (Semantic Web) tarkoitetaan www-infrastruktuuria sekä sitä kehittävää projektia. Semanttisen webin dokumentit tai niitä kuvaavat metatietokuvaukset
sisältävät ohjelmallisessa muodossa tulkittavissa olevaa tietoa dokumenttien hakua ja
37

Ks. esim. Bourrett, Going Native Part 2. http://www.xml.com/pub/a/2005/04/13/going-native.html, Bourrett, XML
and Databases, 2005, http://www.rpbourret.com/xml/XMLAndDatabases.htm
38
Airi Salminen. XML Family of Languages. http://www.cs.jyu.ﬁ/~airi/xmlfamily.html
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sisällön analysointia varten. Semanttisen verkon teknologiakerroksia havainnollistetaan
kuvassa 439. Verkkoresurssien tieto voidaan koodata ja identiﬁoida Unicode-merkistökoodauksen ja URI-tunnisteiden avulla. Myös XML-merkkauskielet identiﬁoidaan
URI-tunnistenimiä käyttäen, ja tunnistenimet liitetään XML-dokumentteihin XML
Namespaces-määrityksen avulla. Dokumentteja ja muita resursseja kuvaillaan ohjelmallista hakua varten metatietomäärityksillä. Metatietoja voi esittää XML-kielellä ja niiden
määrityksiä laatia XML Schema-kielellä. Semanttisessa webissä on kuitenkin laadittu
erityisesti metatietojen esittämistä varten RDF-merkkauskieli, ja RDF Schema-kieli metatietomääritysten laadintaan. RDF-määrityksen tietomalli on kolmikko, joten RDFkuvaus muodostaa suunnatun verkon. Ontologiakieli (kuten OWL; Web Ontology
Language, ja WSML) kuvaa jonkin aihepiirin tai kohdealueen käsitteistön ja käsitteiden
suhteet toisiinsa.
Logiikka ja päättely
Ontologiakielet
RDF + RDF Schema
XML+XML Schema + XML Namespaces
Unicode + URI

Kuva 4.

Semanttisen webin teknologiapino

Ontologioita voidaan hyödyntää esimerkiksi siten, että ontologioita yhdistetään prosesseihin, joiden toimintaa siten voidaan automatisoida40. Semanttinen web eli “merkitysten verkko” huipentuu kaikkien edellä esitettyjen teknologioiden varaan rakentuvalle
ohjelmalliselle päättelylle. Päättelyä voidaan hyödyntää esimerkiksi ohjelmallisten hakuagenttien toiminnassa. Hakuagentti voi koostaa muiden hakukoneiden sekä ontologiaja metatietokuvausten tietoja ja tehdä niistä älykkäitä päättelyjä hakutulosten rajaamiseksi tai laajentamiseksi.

14.6 Verkkopalvelut
Verkkopalveluiksi voidaan käsittää mitä tahansa tietoverkkojen yli tapahtuvaa toimintaa,
jossa on palvelua tarjoava sekä sitä käyttävä osapuoli. Palvelut voivat olla luonteeltaan
julkisia tai rajatun käyttäjäjoukon palveluita, viihteellisiä tai hyötytarkoitukseen suunnattuja, interaktiivisia tai käyttäjäkeskeisiä. Yhteistä kaikille verkkopalveluille kuitenkin
on se, että palvelun käyttäjä välittää digitaalisen liityntäverkon yli pyynnön palvelun tarjoajalle, joka vastavuoroisesti reagoi tähän pyyntöön joko suoraan tai välillisesti. Tuloksena on usein etätietojärjestelmän tilan muutos (kutsun mukana saadun datan tallennus,
maksutoimenpiteet), ja usein pyydetyn sisältödatan palautus palvelukutsun lähettäjälle
(esim. musiikkikappale, kirja, sovelluskoodi, sähköinen dokumentti).
39
40

Semantic Web - XML2000. Tim Berners-Lee. http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/
Ks. esim. EU-rahoitteinen ASG-projekti ks. http://asg-platform.org
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Verkkopalvelut voidaan jakaa eri tyyppeihin usealla tavalla. Yksi jaottelu lähtee niiden
sääntelytyypeistä. Sen mukaan voidaan tarkastella verkkovälitteistä liiketoimintaa (Ebusiness), verkkovälitteisiä julkisia palveluita (E-government), ja vertaisverkkopalveluita
(Peer-to-peer services). Tähän jaotteluun voidaan liittää toimijaroolit, jolloin puhutaan
seuraavista palveluista: B2C (kaupalliset kuluttajapalvelut), B2B (yritysten väliset palvelut), G2B (viranomaispalvelut yrityksille), G2C (viranomaispalvelu kansalaisille), G2G
(viranomaisten väliset palvelut) tai C2C (kansalaisten palvelut toisilleen). Näitä kaikkia
säännellään eri laeilla (vrt. johdannossa mainitut säätelymuodot). Toinen jaottelu lähtee
liityntäverkosta, jota palvelun saamiseksi käytetään. Tällöin erotellaan mobiilit ja kiinteät verkkopalvelut (tai mobiili ja PC Internet). Edellisten lupaus on, että niitä voidaan
käyttää ajasta ja paikasta riippumatta ja myös liikkeessä ollen. Mobiilien päätelaitteiden suoritustehon ja muistikapasiteetin, sekä langattomien verkkojen siirtonopeuden
lisääntyessä konvergenssin seurauksena kaikenlaisten kannettavien terminaalien kautta
voidaan tuottaa käyttäjille entistä laajempi kirjo em. palvelutyyppejä. Kuitenkin mobiilipäätelaitteiden pienet näytöt ja näppäimistön puute voivat edelleen estää joidenkin
palvelujen järkevän käytön niillä.
Julkiset palvelut ovat pääsääntöisesti tarkoitettu vain tietyn maan omille asukkaille ja
niitä säätelee kunkin maan oma lainsäädäntö, joka määrittää millä edellytyksillä maan
kansalaisilla on oikeus käyttää näitä palveluita (esim. tunnistautumistaso) ja millaista
yksityisyydensuojaa noudatetaan. Myös julkisen vallan eri elinten välillä (kunnat-valtio, ministeriöt) tapahtuva verkkovälitteinen toiminta perustuu lakiin. Näitä kehitetään
parhaillaan eri maissa ja EU:ssa, joskin tässä ollaan vielä melko alussa. Eräs pieni, mutta
tärkeä julkisten palvelujen osa-alue ovat hätäpalvelut, joita on pääasiassa tarjottu äänipuhelujen avulla, mutta nyt myös tekstiviestein ja nettipuheluin. Nettipuhelut (VoIP) ovat
tällä hetkellä kuuma aihe monissa maissa tältä osin, koska nettipuhelu ei välttämättä
ohjaudu oikeaan hätäkeskukseen – tai mihinkään hätäkeskukseen. Mobiiliterminaaleista tulevat hätäpuhelut pitäisi paikantaa tiettyyn paikkaan puhelun kestäessä ja samoin
hätänumeroon lähetetyt tekstiviestit. Paikannusteknologia sinänsä on olemassa, ja esim.
Japanissa hallitus on määrännyt, että kaikissa uusissa terminaaleissa täytyy olla GPS-paikannusvalmius vuodesta 2007 alkaen. INSPIRE-direktiivi41 on hyväksytty maaliskuussa
2007 ja astuu voimaan. Tällä ja Galileo-järjestelmällä tullee olemaan huomattava vaikutus paikkatietoisten sovellusten kehittämiseen Europassa.
Internetin reunalla (vrt. kuva 1) on arviolta satoja miljoonia palvelimia ja tällä hetkellä
yli miljardi käyttäjää42 ja erityisesti mobiilikäyttäjien määrä kasvaa koko ajan. Sen informaatio on jakaantunut miljardeihin erikseen osoitettaviin sivuihin (URL) ja määrä
kasvaa koko ajan. Koska WWW-sivuja liittää yhteen vain yksisuuntainen linkki, navigointi ja tiedon etsintä vaatii sivulta toiselle etenemistä, mikäli ei tiedä suoraan tiedon
osoitetta, ja sivujen selaamista. Internetin hyödyllisen käytön ehto ovatkin hakukoneet
(search engine). Ne selaavat lakkaamatta palvelimilla olevia sivustoja, muodostavat indeksejä ja tallentavat tietoa. Lisäksi käytetään massiivista rinnakkaisuutta kyselyyn vastatessa.43 Hakukoneelta voi sitten kysyä, missä tietyn hakuehdon täyttämää tietoa on
– kunhan tietää hakukoneen osoitteen. Keskeinen uusi innovaatio on, miten indeksi
41

ks. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_108/l_10820070425en00010014.pdf
Internet World Stats, September 2006. http://www.internetworldstats.com 10.12.2006
43
Portoﬂio.com, How Google Works? Online http://www.portfolio.com/culture-lifestyle/goods/gadgets/2007/08/13/
How-Google-Works 28.9.2007
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muodostetaan siten, että mielivaltaista avainsanaa vastaavat sivujen osoitteet löydetään
äärimmäisen nopeasti ja järjestetään prioriteettijärjestykseen. Hakukoneet tarjoavat ilmaiseksi hakutuloksia kyselijöiden käyttöön ja rekisteröivät samalla käyttäjäpalautteen
parantaen näin haun osuvuutta. Kyselytkin voidaan rekisteröidä. Se voi yhdistellä kaikkea mahdollista tietoa ja saa lisäksi käyttöönsä ennen (julkisesti) kysymättömiä kyselyitä.
Hakukoneyrityksellä voi näin ollen olla hallussaan tietoa, jota millään muulla taholla ei
ole, ja se voi manipuloida vastauksia. Liiketuottoa syntyy mm. hakutuloksiin liitetyistä
mainosluonteisista linkeistä, joiden sijoittelusta listan kärkeen linkin viittaama ﬁrma on
valmis maksamaan. Googlen ja Yahoon pörssiarvo on tällä hetkellä kymmeniä miljardeja dollareita44.

Verkkopalveluiden uusimmat teknologiat
Verkkopalveluita alettiin toteuttaa HTML-pohjaisina 1990-luvulla. HTML on suunniteltu kone-ihminen interaktioon, mutta soveltuu huonosti kahden koneen väliseen
automatisoituun interaktioon. Yritysten välisessä liiketoiminnassa tarvitaan muuta tekniikkaa, joka korvaa organisaatioiden välisen tiedonsiirron (OVT,EDI). Myös verkkovälitteiset julkiset palvelut voivat hyötyä tästä tekniikasta.
Web Services -infrastruktuurilla45 tarkoitetaan komponenttipohjaista ohjelmistoinfrastruktuuria, joka on kehitetty ohjelmistojen välisen kommunikaation tehostamiseen,
ja järjestelmien komponenttien jakamiseen eri järjestelmien välillä. Web services -ajattelussa ohjelmiston toiminta ymmärretään palveluinstanssien sarjana. Infrastruktuuri
tarjoaa mahdollisuuden näiden palvelumääritysten jakamiseen Internetissä, sekä muissa
IP-protokollaa käyttävissä verkoissa ja palveluinstanssien toteutuksen. Web services -infrastruktuuriin liittyviä XML-syntaksilla esitettyjä standardeja ovat mm. SOAP (Simple
Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language), ja UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Vaikka Web Services- verkkopalveluiden
käyttö on yleistynyt nopeasti, sen tietoturva ei toistaiseksi ole vielä vakuuttanut kaikkia
toimijoita. Tietoturvaongelmista huolimatta organisaatiot ovat ryhtyneet nopeasti käyttämään Web Services-komponentteja sekä hajautettujen ohjelmistojen toteutuksessa,
että organisaatioiden väliseen ja myös organisaatioiden sisäiseen tiedonjakoon. Todennäköisin skenaario seuraaville kymmenelle vuodelle on Web Services-palvelujen kehittyminen tavanomaiseksi osaksi yritysten kokonaisarkkitehtuuria. Tätä voidaan perustella
sillä, että suuret ohjelmistotoimittajat, kuten Oracle, IBM, SAP ja Microsoft ovat panostaneet kehitykseen tuhansia henkilötyövuosia ja tuovat nyt tuotteet asiakasorganisaatiohin. Tämä trendi jatkuu vuosia.
Langattomia lyhyen kantaman tekniikoita ja sensoreita kehitetään laboratorioissa ympäri maailman ja terminaaleja valmistava teollisuus on valmis niitä lisäämään laitteisiin.
Tämän langattoman teknologian menestys riippuu hyödyllisistä sovelluksista, joista yksittäiset käyttäjät ovat valmiita maksamaan (esim. tiedostonvaihto vertaisverkossa). Toisaalta voi olla, että kehitys etenee kuten kamerapuhelimissa, joita on ollut vuosia markkinoilla. Vasta nyt niille on löytymässä muutakin kuin harrastuskuvauskäyttöä (esim.
viivakoodien luku kuvasta tai kokousten dokumentointi).

44
45

Tietoviikko 8.12.2006
http://www.webservices.org/
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Sähköinen asiointi (G2C, G2B)
Julkishallinnon asiointipalveluiden siirtäminen tietoverkkoihin edellyttää järjestelmiltä
korkeaa luotettavuutta (dependability) ja vahvaa tietoturvaa (security). Kertakäyttöisiin
salasanoihin ja käyttäjäkohtaiseen koodiin perustuvat menetelmät on havaittu ainakin
toistaiseksi riittävän turvallisiksi. Sähköisen asioinnin kohdalla on syytä kuitenkin muistaa, että asioinnin helppouden ja saavutettavien kustannussäästöjen varjopuolena on yhteiskunnan yhä voimakkaampi riippuvuus tietoverkoista ja tietoverkkoihin aina tavalla
tai toisella liittyvä riski informaation väärinkäytöstä (yksittäisiin henkilöihin, ryhmiin,
organisaatioihin tai jopa koko yhteiskuntaa kohtaan suunnatut hyökkäykset).
Verkkopalveluiden laatu eri käyttökonteksteissa on edelleen tärkeä tutkimuskysymys
mm. yhteiskunnan ikääntymisen vuoksi.

14.7 Tietoturva ja informaatiosodankäynti
Tietoturva on perinteisesti tähdännyt tietovarantojen luottamuksellisuuden, eheyden ja
käytettävyyden turvaamiseen. Informaatiosodankäynti puolestaan pyrkii vaikuttamaan,
häiritsemään, korruptoimaan tai kaappaamaan vastustajan, ihmisen tai automaattisen
järjestelmän, päätöksentekoprosessin suojaten samalla omaansa46. Siten informaatiosodankäynti sisältää puolustuksen lisäksi myös hyökkäyksen. Analysoitaessa tietoturvan ja informaatiosodankäynnin osa-alueen tietoverkkosodankäynnin tulevaa kehitystä
oletamme ympäristön koostuvan useista tietokonejärjestelmistä (palvelimista, pöytäkoneista, mobiileista päätelaitteista, sensoreista, puettavista tietokoneista, jne.). Nämä
ovat yhteydessä toisiinsa globaalin tietoverkon välityksellä (vrt. kuva 1). Puolustuksen
kannalta tällainen ympäristö aiheuttaa, ja tulee aiheuttamaan, useita turvallisuusuhkia
siihen kytkeytyneille tietokonejärjestelmille. Kuten tunnettua, luottamuksellinen tieto
voi paljastua, organisaation järjestelmää tai sen dataa voidaan laittomasti muuttaa, tai
käyttää valtuuttamattomiin tarkoituksiin. Lisäksi Internet-aikana on syntynyt mahdollisuus palvelunestohyökkäyksiin (Denial of Service, DoS), joilla jokin tietojärjestelmä
lamautetaan yhdestä tai useasta verkon koneesta lähetetyillä samanaikaisilla automaattisesti generoiduilla palvelupyynnöillä. Uhka voi olla myös luonnonkatastroﬁn tulos.
Kuitenkin useimmiten inhimillinen tekijä, jolla on taloudellisia, poliittisia, sotilaallisia
tai itsensä todistamiseen liittyviä päämääriä, käynnistää ja/tai toteuttaa jonkin em. hyökkäyksen, usein haittaohjelmien avulla. Hakukoneiden lisäksi verkossa leviävät haittaohjelmat (virukset, madot, troijalaiset jnp) ovat toinen merkittävä Internet-maailman
tekninen innovaatio.
Järjestelmän turvaamiseen näiden uhkien aiheuttamilta vahingoilta käytetään useita
vastatoimenpiteitä. Nämä vastatoimenpiteet kohdistuvat tietovarantojen turvallisuuden
perustarpeisiin: tarpeeseen ennaltaehkäistä, havaita ja pysäyttää hyökkäykset, ja palautua
hyökkäyksen jälkeen47. Nämä tarpeet pysynevät tulevaisuudessa, vaikka niiden suhteellinen kiireellisyys tulee luultavasti muuttumaan: Ennaltaehkäisevät toimenpiteet suunnataan estämään mahdollisten uhkien toteutumista. Esimerkiksi digitaalisia allekirjoi46

The Information Warfare Site http://www.iwar.org.uk/
Straub, D. W. and Welke, R. J. (1998). Coping with systems risk: Security planning models for management decision
making. MIS Quarterly 22 (4), 441–469.
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tuksia48, jotka perustuvat esim. julkisen avaimen infrastruktuuriin käytetään takaamaan
tiedon muuttumattomuus siirrettäessä tietoa tiedonsiirtokanavan läpi. Havaitsevat toimenpiteet on suunnattu havaitsemaan ja dokumentoimaan hyökkäykset, tietojärjestelmän väärinkäytöt yms. Oikea-aikainen havaitseminen on kriittisen tärkeää käynnissä
olevan hyökkäyksen onnistumisen estämiseksi, vahinkojen minimoimiseksi hyökkäyksen onnistuessa, sekä jälkikäteen tapahtuvassa hyökkäyksen tutkimisessa. Esimerkiksi
tietoverkon tunkeutumisenestojärjestelmän (Intrusion Protection System, IPS) tulisi
havaita hyökkäykset reaaliajassa ja estää niitä vaikuttamasta tietojärjestelmiin. Vastareaktio/toipuminen tarkoittaa vaarannetun järjestelmän palauttamista normaaliin toimintatilaan. Järjestelmä voidaan palauttaa esimerkiksi manuaalisesti varmuuskopioista. Mikäli
järjestelmän tulee pysyä toiminnassa keskeytymättömästi, tulee sen olla rakennettu tunkeutumisensietoperiaatteiden mukaisesti49, jolloin palautumisprosessi (manuaalinen tai
automaattinen) ei keskeytä järjestelmän toimintaa.
Hyökkäyksen näkökulmasta tarpeet sisältävät myös vastapuolen tietojärjestelmän vahingoittamisen. Tämä saavutetaan yleensä tiedustelulla, passiivisella ja aktiivisella
(portti)selauksella, sekä haavoittuvuustiedon keräämisellä, tunkeutumisella, mitä seuraa
tiedon varastaminen/väärennys, epätarkoituksenmukaisten palveluiden käynnistäminen, järjestelmän/tiedon tuhoaminen jne.50 Nämä ovat laittomia toimenpiteitä siviilien tekeminä, mutta joissakin maissa tiedusteluammattilaiset voivat niitä silti käyttää
hyökkäysinformaatiosodankäynnissä, myös rauhan aikana. Keskeistä on, että hyökkääjän henkilöllisyys voidaan salata. Näitä toimintatapoja tullaan mitä luultavimmin
käyttämään tulevaisuudessakin, mutta automaation ja kompleksisuuden aste tulevat
luultavasti kasvamaan merkittävästi. Jokaiselle vastatoimenpiteelle on kehitetty useita
teknologisia työkaluja/ratkaisuja. Työkalujen tärkeys juontaa juurensa siitä, että järjestelmien kompleksisuus kasvaa jatkuvasti ja organisaatioiden ja verkkoon kytkettyjen järjestelmien lukumäärä ja heterogeenisuus kasvavat. Myös hyökkäysten määrä ja kompleksisuus ilmeisesti kasvavat tehden hyökkäysten ennaltaehkäisemisen, havaitsemisen ja
niistä toipumisen käytännössä mahdottomaksi ilman työkalujen apua. Nämä työkalut
on kehitetty vastaamaan tiettyyn tietoturvan tarpeeseen (on siis toteutettu tietty tietoturvamekanismi, esim. pääsynvalvontatyökalut, tietoverkon tunkeutumisenestojärjestelmä) ja toimimaan tietyssä ympäristössä (esim. Unix, WiFi -verkot). Tietoturvan
tarpeet muuttuvat uusia teknologisia ratkaisuja toteutettaessa ja hyödynnettäessä; esim.
langattomien verkkojen tulo markkinoille on tuonut uusia tietoturvauhkia ja siten uusia
tietoturvatarpeita työkaluihin.
Järjestelmien kykyä selviytyä nykyisistä ja tulevista tietoturvauhkista voidaan ennakoida kustannustehokkaasti simuloinnilla ja mallinnuksella. Menetelmän avulla johdetut
tulokset ovat sovellettavissa kaikkiin edellä mainittuihin tietoturvallisuuden toimenpiteisiin: ennaltaehkäisyyn, havaitsemiseen ja vastareagointiin/toipumiseen. Simulointia
ja mallinnusta voidaan vastaavasti käyttää myös ennustamaan oman hyökkäyksellisen
toiminnan vaikutusta vastustajan tietojärjestelmiin. Seuraavassa osiossa analysoidaan tulevia tietoturvatarpeiden ja tietoturvateknologioiden trendejä.
Schneier, B.(1995). Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. John Wiley & Sons 1995.
Veríssimo, P. E., Neves, N. F., Correia, M. P. (2003). Intrusion-Tolerant Architectures: Concepts and Design. In Architecting Dependable Systems. Springer-Verlag LNCS 2677.
50
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Puolustus
Internet tiedonsiirtoverkkona on periaatteiltaan yksinkertainen, mutta sen laidoilla olevissa järjestelmissä kompleksisuus lisääntyy ja verkon yli yhteen kytkettyjen järjestelmien kompleksisuus on kasvanut osittain jo niin suureksi, että kukaan ei ymmärrä niiden
toimintaa kokonaisuutena – vaikka pystyisikin seuraamaan esim. koko verkkoliikennettä. Jos kokonaisjärjestelmän toimintaa ei ymmärretä, on hankalaa hahmottaa tietoturvauhkia ja puolustustoimia. Näin tietojärjestelmät ja -verkot kasvavat nopeammin kuin
niitä pystytään puolustamaan51. Vaikka vanhojen alustojen, järjestelmien ja verkkojen
turvallisuus voi parantua ajan myötä, uusien ja kehitteillä olevien alustojen ja järjestelmien, kuten matkapuhelinten ja sensoriverkkojen, tietoturva on heikkoa (esim. Bluetooth-komponentit matkapuhelimissa). Pääsyy tähän on, että tietoturva ei ole niiden
ensisijainen suunnittelulähtökohta. Kehittyessään teknologiat tulevat yhä monimutkaisemmiksi avaten aina uusia tietoturva-aukkoja.
Globaalin verkon tasolla monimutkaisuutta lisää myös Network Centric Operations
Industry Consortiumin (NCOIC) asettama tavoite, jonka mukaan suuri osa heterogeenisista järjestelmistä tulisi olla keskenään yhteensopivia52. Tietoturvan kannalta olisi
ilmeisesti parempi, että kukin tietojärjestelmä olisi yhteentoimiva (interoperable) vain
luotettavien tietojärjestelmien kanssa. Laaja yleinen yhteentoimivuus tekee vaikeammaksi tietoturvariskien huomioimisen ja niiltä suojautumisen suunnitteluvaihessa, jolloin
ohjelmisto on suunniteltava yleisiä uhkia vastaan ja toteutettava nämä huomioon ottaen
virheettömästi. Jotta vältytään globaaliin verkkoon tarjolla olevilta tietoturva-aukoilta
ja vioilta, turvallisuusnäkökohdat täytyy ottaa enenevässä määrin huomioon suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Formaalien ohjelmistojen kehitysmetodien, kuten Correctnessby-Construction ja Cleanroom, on havaittu tuottavan liki virheettömiä ohjelmistoja53.
Ohjelmakoodissa olevien haavoittuvuuksien etsintään on jo olemassa työkaluja. Kehityksen kohti globaaleja hyökkäyksiä kestävää virheetöntä ohjelmakoodia täytyisi jatkua,
jos mieli puolustautua. Toisaalta jatkuvasti kasvava kompleksisuus ja hyökkäysvarman
ja virheettömän ohjelmiston korkeat kehityskustannukset aiheuttavat sen, että täysin
turvallisia siviilijärjestelmiä ei voida tai haluta toteuttaa54. Niinpä hyökkäyksen havaitsemiseen (online) ja siihen reagointiin sekä hyökkäyksestä toipumiseen tullaan todennäköisesti kiinnittämään eniten voimavaroja.
Hyökkäys
Suuresta siirrettävän normaalidatan määrästä johtuen, tietojärjestelmien tulisi havaita
palvelunestohyökkäykset ja vastata niihin sekä toipua niistä reaaliajassa. Tästä johtuen
havaitsemis- ja reagointimekanismit tulee yhdistää. Prosessointia tulee automatisoida
enemmän, koska inhimillisin resurssein aika ei riitä hyökkäyksien havaitsemiseen, eikä
niihin reagoimiseen tyydyttävästi (hälytyksiä tulee nykyään jopa tuhansia päivässä, ja
asiantuntijoiden täytyy usein reagoida niihin).
Tulevaisuudessa hajautettua hyökkäysteknologiaa kehitetään esim. rikollisjärjestöjen ja
hakkereiden toimesta. Siksi tulee tarve estää uusia, yhä älykkäämpiä hyökkäyksiä, joissa
51
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haittaohjelmakoodi voi oppia/kehittyä dynaamisesti, löytäen ja hyväksikäyttäen uusia
haavoittuvuuksia55. Näiden hyökkäysten havaitsemiseksi ja pysäyttämiseksi tarvitaan
uusia työkaluja. Poikkeavaan käyttäytymiseen perustuva tunkeutumisen havaitseminen
on vielä tutkimusvaiheessa, eikä se kykene havaitsemaan tarkasti ja reagoimaan edes
nykypäivän hyökkäyksiin, tulevista puhumattakaan. Uusia havaitsemis- ja reagointikeinoja tulee kehittää. Yksi ajatus on soveltaa organismien immuunipuolustuksen periaatteita. Immunologinen järjestelmähän oppii elämän aikana määrittämään mitkä muut
organismit ja substanssit ovat vaarallisia ja tuhoamaan ne. Tietokoneiden maailmassa
samoin voi olla aktiivisia vastatoimenpiteitä, jotka pystyvät havaitsemaan hyökkäyksen
reaaliajassa, minkä jälkeen ne etsivät ja tuhoavat hyökkääjät ennen kuin hyökkääjät ehtivät muuntua, löytää uusia haavoittuvuuksia ja/tai levitä muualle.
Tarve suojella tietokonejärjestelmien käyttäjien yksityisyyttä ja/tai anonymiteettiä on
määrätty laein eri toimijoille (vrt. edellä). Silti yksilöiden verkkoidentiteettejä (luottokorttinumeroita) on jo kaapattu ja väärinkäytetty. Biometrisen todennuksen käyttöönotto saattaa paradoksaalisesti lisätä tätä riskiä, koska ihmisen jostain fyysisestä ominaisuudesta muodostettu tunnistussignaali voidaan liittää laittomasti toisen henkilön
identiteettiin. Toisaalta henkilölle voidaan luoda keksitty identiteetti ja liittää siihen
oikea signaali. Tällöin henkilö voi suorittaa rikoksia jäämättä kiinni oikealla nimellään.
Järjestelmän heikko lenkki ovat lahjottavat viranomaistahot.
Tietokoneiden/järjestelmien käyttäjien identiteetin salaamiselle on olemassa muutamia
teknisiä ratkaisuja kuten esim. anonyymiin web-selailuun tarkoitetut web-anonymisoijat, digitaaliset valtakirjat ja anonyymeihin transaktioihin tarkoitettu sähköinen raha56.
Näiden ratkaisujen käyttö voi yleistyä jatkossa57, jos valtiot tai suuret markkinatoimijat
eivät estä sitä. Toisaalta uudet keinot kerätä tietoa käyttäjistä ja erityisesti korreloida eri
lähteistä saatua tietoa antavat haitantekijälle uusia mahdollisuuksia tunnistaa käyttäjiä
ja seurata heidän käyttäytymistään verkossa. Esimerkiksi Google (tai jokin vastaava hakukone) ylläpitää laajaa tietokantaa käyttäjien hakukyselyistä. Analysoimalla ja korreloimalla näitä kyselyjä voidaan paljastaa luottamuksellista tietoa58. Hakkeriyhteisö löytää
jatkuvasti keinoja soveltaa uusia teknologioita tiedonkeruuseen. Esimerkiksi syöttämällä erityisesti muodostettuja kyselyjä Googleen, voidaan saada haltuun ei-julkista tietoa (löytämällä vahingossa julkistettua tietoa tai korreloimalla tietoa)59. Hakukoneiden
tietokannat ovat todennäköisiä tunkeutumiskohteita kaikenlaisen tiedon keräilijöille ja
kriisin aikana valtiot todennäköisesti puuttuisivat niiden toimintaan.
Yksilöiden tai yritysten toisten tietojärjestelmiä vastaan tekemät hyökkäykset on useissa
maissa kriminalisoitu. Silti niitä voidaan valmistella laillisesti tai laittomasti tarkoituksena vastustajan tietojärjestelmien suoranainen vahingoittaminen ja jopa vahingon pitkäaikainen ylläpito tai ainakin tilapäinen käytön estäminen. Hakkerointi-/krakkerointikyvykkyyttä voidaan palkata pimeiltä markkinoilta. Jopa nykyiset tekniikat voivat olla
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riittäviä tähän tarkoitukseen tulevaisuudessakin60: Lisäksi voidaan aina pyrkiä lahjomaan
joku vastapuolen keskeinen järjestelemästä tai yrityksen tietoturvasta vastaava, joka avaa
hyökkääjälle aukon järjestelmään sisäpuolelta. Tietojärjestelmät tulisikin suunnitella
kestämään ja paljastamaan myös organisaation sisältä tulevia hyökkäyksiä.
Tulevaisuudessa nykyinen tekniikka voi osoittautua riittämättömäksi teknisen kehityksen takia. Nykyinen kryptograﬁa perustuu oletukselle sekä käytettävissä olevan laskentatehon rajallisuudesta että alkutekijöihin jakamisen ongelman korkeasta aikavaativuudesta. Nykyisiä symmetrisiä algoritmeja, kuten AES61, pidetään verraten turvallisina.
Hyökkäykset turvallisia symmetrisiä salausalgoritmeja vastaan ovat mahdollisia vain
käyttämällä brute-force -menetelmiä. Pisin näillä menetelmillä murrettu avain on ollut
64 bittinen RC5 avain (murtaminen kesti Distributed.net:lta 1757 päivää ja se valmistui
vuonna 2002, näin ollen Mooren lain pysyessä voimassa vuonna 2020 on mahdollista
murtaa raa’alla voimalla 64+12=76 bittisiä avaimia). Nopeampien laskentalaitteiden ilmaantuminen vaatii vain pidempiä avaimia. Sotilaallisissa järjestelmissä avaimenpituus
tulisi määritellä pessimistisen arvion mukaan johtuen mm. supervalloilla käytettävissä olevista osittain tuntemattomista resursseista. Jos järjestelmän tulee kestää vuoteen
2020 saakka, pisin tehokkaan algoritmin avaimenpituus 256 bittiä olisi suositeltavaa
ottaa käyttöön. Mainittu 76 bittiä on ehdoton alaraja. Kuitenkin, uudet menetelmät
kryptoanalyysissä tai nopeampi ratkaisu alkutekijöihin jakamisen ongelmaan voi vaatia
uusien salausmekanismien kehittämistä, mikä voidaan nähdä suurena haasteena. Mihin nykyiset tietokoneet käyttävät vuosia, kvanttilaskennan avulla voitaisiin avain löytää
ehkä sekunneissa62.
Hakkerointi (kuten aktiiviset vastatoimenpiteetkin) olettaa, että joko tietokonejärjestelmien arkkitehtuurit ovat ei-turvallisia, näiden arkkitehtuurien toteutukset ovat haavoittuvia tai tietoverkkokomponenttien kommunikaation mahdollistavat tietoverkkoprotokollat ovat turvattomia. Kuitenkin voidaan visioida skenaario, jossa järjestelmä on
turvallinen. Esimerkiksi, kvanttikryptograﬁa, jonka odotetaan käytettäväksi lähitulevaisuudessa63, tulee todennäköisesti tekemään avaimien jaosta turvallisempaa välttäen Difﬁe-Hellman -menetelmään turvautumista64 65. Lisäksi kvanttikryptograﬁa tarjoaisi mahdollisuuden havaita salakuuntelu. Mikäli tällainen turvallinen järjestelmä olisi saatavilla,
tiedusteluorganisaatioiden, informaatiosodankäyntijoukkojen, hakkeriyhteisöjen jne.
huomio luultavasti siirtyy tietojärjestelmiin ja tietoverkkoihin tunkeutumisen teknisistä menetelmistä sosiaalisen tietojenkeruun laajempaan käyttöön. Tietoturvan tasonhan
määrää aina heikoin lenkki.
Protokollaturvallisuuden varmistaminen on vaikea ongelma, jota on tutkittu tietoturvaprotokolla-analyysein66. Yleisesti ottaen tietoturvaprotokollien oikeaksi todistaminen
algoritmisesti voi olla NP -täydellistä vaikeampi PSPACE –täydellinen ongelma, mutta
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myös ratkeamaton, kun tarkasteltavan protokollan rajoituksia lievennetään riittävästi6768 69
. Näin ollen kaikkien protokollien turvallisuutta ei voida todistaa millään tietokoneella, eikä edes äärettömän nauhan omaavalla universaalilla Turingin koneella, vaan
tarvitaan matemaattisia malleja ja ihmisen laatimia todistuksia.
Järjestelmän kehityksessä formaaleja, matematiikkaan pohjautuvia, lähestymistapoja
voidaan käyttää järjestelmän määrittelyyn, arkkitehtuuriseen suunnitteluun ja implementointiin70. Näin ollen järjestelmän yhtenäisyys ja oikeellisuus voidaan formaalisti
veriﬁoida määrittelyn suhteen. Käännetyn koodin turvallisuus veriﬁoidaan määrittelyn
suhteen käyttäen staattisia ja dynaamisia analysoijia. Kuitenkin, kuten protokolla-analyysissa, formaalien menetelmien käyttö määrittelyssä ja veriﬁoinnissa ei etukäteen takaa
suunnittelun oikeellisuutta71, koska järjestelmän ominaisuuksien formaali määrittely
saattaa olla puutteellinen tai sisältää ratkeamattoman ongelman. Siten tulevaisuudessa
tullaan suuntaamaan paljon pyrkimystä haavoittuvuuksien löytämiseen ja niiden hyväksikäyttämiseen sekä järjestelmiä kehittävien, että niitä vastaan hyökkäävien taholla.

14.8 Kvanttilaskennan merkitys salausjärjestelmille
Kvanttilaskenta ja kvanttitietokoneet ovat olleet jatkuvan spekuloinnin kohteena jo siitä
asti, kun kvanttimaailman ilmiöitä havaittiin voitavan periaatteessa käyttää samalla tavoin kuin massiivista rinnakkaislaskentaa. Tässä tekstissä analysoidaan tiedemaailmassa
tunnetun teorian ja tehtyjen kokeiden perusteella, mihin asioihin kvanttilaskennan toteutuessa tulisi varautua, millä mittareilla ja tapahtumilla kvanttilaskennan kehitystä voi
arvioida ja mistä suunnasta ratkaisuja voi yrittää etsiä.
On huomattava, että kvanttilaskennasta puhuttaessa mukaan liittyy vieläkin aina iso
epävarmuustekijä: optimistisimmat arviot ennustavat kvanttiaikakauden koittavan jo
vuoden päästä (tätä kirjoitettaessa 2008) toiset taas eivät koskaan72. Teoreettisia esteitäkään laajamittaisten kvanttikoneiden tekemiselle ei toistaiseksi tunneta, mutta toisaalta
toteutukset ja niiden tähänastinen kehitystahti ovat vielä hyvin kaukana modernien salausjärjestelmien murtamiseen vaadittavasta skaalasta tai tehoista.

Kvanttikryptograﬁa
Kvanttikryptograﬁa viittaa kvanttilaskennan avulla toteutettuihin salausmenetelmiin.
Kuten klassisessakin kryptograﬁassa, kvanttilaskennan maailmassa osapuolilla on käytössään tietojenkäsittelylaitteisto ja kommunikointikanava. Erona klassiseen maailmaan
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laitteisto ja kanava voivat olla myös kvanttitoteutuksin tehtyjä, ja erilaiset kanava- ja laskentaympäristöjen sekoitukset ovat sallittuja. Normaalin kryptologisen uhka-ajattelun
mukaisesti hyökkääjällä oletetaan kvanttiskenaarioissa aina olevan käytössään riittävän
suuri kvanttilaskentaympäristö. Hyökkääjän oletetaan myös kykenevän mittaamaan,
joskaan ei välttämättä salakuuntelemaan, kvanttikanavia.
Varsinaisesta kvanttikryptograﬁasta ei ole juurikaan esimerkkejä – tulokset ovat lähinnä olemassaoloväittämiä. Tunnetuimmat kryptograﬁset elementit ovat nk. QSCDff73,
eräs kvanttikoneille oletettavasti vaikea ongelma, sekä kaksi kvanttikanavan toteutusta:
BB8474 sekä Ekertin protokolla75 76. Nämä ovat avaintenjakelu- / avaintengenerointimentelmiä, jotka hyödyntävät kvantti-informaation luonnetta siten, että salakuuntelu voidaan käytännössä aina havaita ja paikallistaa. Molempia protokollia on kokeiltu
myös käytännössä, ja rajoittavina tekijöinä on huomattu olevan kanavan pituus ja avaimen generoinnin nopeus. Viimeisimmät arvot (2007) pituudelle ovat 144km langattomasti molemmille protokollille, ja nopeudelle 2,37 bps Ekertin protokollalle77 ja 42 bps
BB84:lle. BB84 on käytännöllisin kvanttikryptograﬁan totetutusmahdollisuus, joskaan
sekään ei yllä lähellekään lukuja, jota vaaditaan moderneilta salausjärjestelmiltä. BB84
on kuitenkin jo kaupallisessa tuotannossa.
Taulukko 1: Todistettavasti kvanttilaskennan kestäviä salausmenetelmiä ja -protokollia
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Kvanttilaskennan uhat nykyisille salausjärjestelmille
Varsinaisia (klassisia) salausjärjestelmiä murtavia tai niiden murtamista helpottavia
kvanttialgoritmeja ei tunneta toistaiseksi montaa, ja näistä teoreettisesti tehokkaimmat
tehoavat vain tietyntyyppisiin julkisen avaimen järjestelmiin. Lisäksi kyseessä on ainakin toistaiseksi kuvaus ohjelmasta, jolle ei osata rakentaa ajoympäristöä. Tunnetuimmat
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klassisia salausjärjestelmiä vastaan suunnatut kvanttialgoritmit ovat Shorin78, Groverin79,
Hallgrenin80 ja Kuperbergin81 algoritmit
Kvanttialgoritmien toteutuksien tehokkuuden ilmaiseminen ei ole suoraviivaista johtuen tietyistä eroista klassiseen maailmaan nähden. Kvanttialgoritmien toimintaa kuvataan
kvanttipiireillä, jotka ovat jossain määrin analogisia perinteisille elektronisille piireille.
Kvanttipiireillä on omat rajoituksensa, joista tällä hetkellä merkitsevimmät ovat koko ja
valmiusaika. Näiden lisäksi eri kvanttitoteutuksilla on (tulee olemaan) oma suoritusnopeutensa, joihin merkittävimmin vaikuttavat piirin kellotaajuus ja mittausaika.
Tietyn kvanttialgoritmin toteutukseen vaadittavan kvanttipiirin koko suhteessa valmiusaikaan (nk. dekoherenssiaika) kertoo sen, voidaanko ko. algoritmi ylipäätään toteuttaa
halutulle skaalalle kulloinkin ajankohtaisella teknologialla. Mikäli algoritmi on toteutettavissa, on katsottava, ehditäänkö se suorittaa loppuun, ennen kuin kvanttiominaisuudet resetoituvat. Jos nämä molemmat ehdot täyttyvät, algoritmin ajonopeus voidaan
laskea toteutuksen ominaisuuksien ja kellotaajuuden avulla helposti.
Kuvassa 5 on arvioitu, kuinka paljon nykyiset salausjärjestelmät tyypillisillä turvaparametreillä vaativat kvanttialgoritmilta kokoa (leveyttä ja syvyyttä). Syvyys on ilmoitettu
operaatioiden määränä logaritmisena ja tätä voidaan verrata tällä hetkellä maksimiin
saavutettavissa olevaan operaatiomäärään (5x104 kpl optisella hilalla82, 4,7 kuvan pystyakselilla). Leveys on ilmoitettu tuhansina qubitteinä; tällä hetkellä (09/2007) on toteutettu 16 qubitin järjestelmiä83, joka kuvan skaalassa sulautuu nollapisteeseen.
On huomattava, että vaikka syvyys vaikuttaa suurelle kaikissa tapauksissa, myös toteutusten kellotaajuudet ovat suuria: mikäli varauksiin liittyvät toteutukset saadaan stabiloitumaan ja riittävän levyinen algoritmi toteutettua, 2048-bittinen RSA:kin murtuu 20
sekunnissa, ja DES 30:ssä.
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Kuva 5.

Eräiden salausalgoritmien turvaparametrejä kvanttilaskennassa. Nykyinen
suurin leveys, 16 qubittiä, on tässä skaalassa liian lähellä nollakohtaa erottuakseen. (Lähde: Mika Hirvensalo/Turun yliopiston matematiikan laitos.)

Tulevaisuudennäkymiä
Kvanttilaskennassa tällä hetkellä suurimpina haasteina ovat selkeästi riittävän suuren
kvanttipiirin koon ja tarpeeksi pitkän dekoherenssiajan aikaansaaminen. Ainoita ennusteita voidaan kuitenkin laatia nimenomaan koon kehittymisen suhteen. Toistaiseksi
koko on kehittynyt kymmenen vuoden aikana (1997–2007) tasaisesti kahdesta bitistä
16:een. On kuitenkin todennäköistä, että tietyin väliajoin tapahtuu teknologiamurroksia, jotka huomattavasti nopeuttavat kehitystä siten, että koko moninkertaistuu pitkällä
aikavälillä eksponentiaalisesti.
Tässä on pohdittu neljänlaisia skenaarioita, joissa oletetaan, että teknologiahyppäys tapahtuu keskimäärin 5, 10, 15 tai 20 vuoden välein. Tietyin oletuksin voidaan arvioida
eri salausalgoritmien kestoa: taulukosta 2 nähdään minä vuonna kukin salausjärjestelmä
kvanttitietokoneella murtuu eri skenaariossa.
Taulukko 2: Salausalgoritmien kestoja eri skenaarioissa
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Taulukosta on nähtävissä, että kvanttilaskennan uhassa nykyisille julkisen avaimen järjestelmille on löydettävissä kriittinen piste, jota merkitsee 160-bittisten elliptisten käyrien menetelmän (ECC160) murtuminen, ja jonka jälkeen voidaan katsoa klassisten
julkisten avainten menetelmien käytännössä menettäneen merkityksensä.
Kvanttilaskennan toteutuskysymyksiin liittyvien vaikeuksien vuoksi on vaikeaa antaa
ennusteita ajankohdista. Yleisiä kryptologisia suosituksia voidaan kuitenkin antaa, vaikkakin niiden toteutusajankohdan määrää kehityksen tahti. Tässä esitellään seitsemän
suositusta:
1) Seurataan kvanttitoteutusten kehitystä, tässä esitettyjen parametrien suhteen: leveys,
syvyys, dekoherenssiaika ja kellotaajuus; ECC160:n murtamista tulisi pitää viimeisenä rajapyykkinä.
2) Seurataan kvanttialgoritmien kehitystä: löytyykö perusteita murtaa myös salaisen
avaimen järjestelmiä tehokkaasti
3) Kaksinkertaistetaan kvanttilaskentaa vastaan suojautuvien klassisten salausjärjestelmien avaimenpituus
4) Haetaan mahdollisuuksia korvata klassisia avaimenvaihtokanavia kvanttikanavilla
5) Julkisen avaimen järjestelmissä siirrytään pois diskreetin logaritmin ja tekijöihinjakoon perustuvista järjestelmistä, korvataan niitä esim. GGH, NTRU tai McEliecejärjestelmillä.
6) Edistetään asiaan liittyvää kotimaista tutkimusta (kvanttilaskennan toteutukset,
kvanttikryptograﬁa ja uusien julkisen avaimen primitiivien kehittäminen)
7) Tutkitaan mahdollisuuksia korvata julkisen avaimen järjestelmien avaintenvaihto salaisen avaimen järjestelmillä
Kvanttilaskenta on kryptologisesti vakavampi uhka kuin esimerkiksi nanoteknologia.
Nanoteknologia pakottaa kasvattamaan avaimenpituutta roimasti, mutta kvanttilaskenta poistaa käytöstä kokonaisia salausjärjestelmäluokkia. Käytännön toteutuksissa nanoteknologia on kuitenkin huomattavasti lähempänä todellisuutta kuin kvanttilaskenta,
jolloin resurssien käytön kannalta nanoteknologiaankin pureva klassisen kryptologian
tutkimus on edelleenkin hedelmällisintä.

14.9 Johtopäätökset
Globaali tietoverkko Internet on ollut olemassa 1990-luvulta lähtien ja se ulottuu lähes
kaikkiin maihin. Se on digitaalisen konvergenssin ilmentymä ja moottori. Internet mahdollistaa globaalin informaation kulun ja elektronisen liiketoiminnan, ja siinä sivussa
virtuaaliyhteisöt ja paljon muuta. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä mitään syytä, miksi globaali verkko ei laajensi edelleen alueellisesti ja käytöltään. Toisaalta täytyy muistaa, että
globaali verkko on mahdollinen tietyssä maailmanpoliittisessa suhdanteessa, jossa suositaan vapaata tiedon liikkumista ja globaalia kauppaa ja muuta vuorovaikutusta. Näin
ollen poliittisten rajalinjojen kohoaminen voi pirstoa myös globaalin verkon. Aidosti
globaalin verkon olemassaolo puolestaan vaikuttaa paljon siihen, mitä uutta tekniikkaa
ja sovelluksia kehitetään ja miten niitä kehitetään. IP-pohjaisen Internet-verkon tekniik-
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kaa olisi tulevaisuudessa uudistettava monesta syystä, mm. luotettavuuden ja suojauksen
osalta, mutta myös yksityisyydensuojan ja käyttötapojen vuoksi. Yksi tekninen ongelma on IPv4:ään liittyvä osoitepula. Standardoitu 128-bittinen IPv6 mahdollistaa käytännössä loputtoman määrän IP -osoitteita84 ja näin uuden protokollan käyttöönoton
välittömänä seurauksena verkkoon liitettävien laitteiden tai – olioiden (vrt. Internet of
things) – määrä voi nousta merkittävästi. Toisaalta verkon käyttö informaatiovarastona
vaatisi tiedon sisältöön perustuvan assosiatiivisen osoittamisen mahdollistamista nykyisen paikkaan sidotun IP-identiteetin sijasta ja samalla mobiilien käyttäjien identiteettiin perustuvaa löytämistä ja tunnistamista. Hakukoneet ratkaisevat edellisen ongelman
raa’alla voimalla, ja jälkimmäiseen ehdotettu ratkaisu on mobiili IPv6, joka perustuu
kuitenkin nykyarkkitehtuuriin.
Viime vuosina julkisuudessa on esiintynyt usein termi Web 2.0, jolla viitataan siirtymiseen World Wide Webin (WWW) uuteen kehitysvaiheeseen. Kyseessä ei kuitenkaan
ole minkään yksittäinen uusi teknologia, vaan yleiskäsite, jolla tarkoitetaan siirtymistä
aiempaa toiminnallisempien www-sovellusten aikakauteen. Näistä uusista sovelluksista
monet ovat ns. yhteisöllisiä verkkopalveluita, eli yhteisön jäsenten sisällöntuotantoon
ja jäsenten väliseen kommunikaatioon pohjautuvia virtuaalisia yhteisöjä/ympäristöjä
(Virtual Communities). Mielenkiintoinen esimerkki ovat ennustemarkkinat (prediction markets)85. Informaatiovirtojen suunta tulee yhä voimakkaammin kääntymään siten,
että verkosta ei enää pelkästään etsitä informaatiota, vaan koneet sekä tavalliset ihmiset
tuottavat sinne aktiivisesti uusia sisältöjä. Tämäkin aiheuttaa paineita arkkitehtuurille.
Tietojärjestelmien kehitys voi kulkea samanaikaisesti eri suuntiin. Toisaalta yritykset
siirtynevät sisäisissä järjestelmissään palveluorientaatioon seuraavien vuosien aikana,
mutta mikäli tällaisen ohjelmistoarkkitehtuurin hallinta ei onnistuisi kustannustehokkaasti, voidaan joutua siirtymään johonkin muuhun tapaan. Ohjelmistomarkkinoita
kontrolloivat edelleen isot kansainväliset yritykset, jotka määrittävät miltä sovellusalustat näyttävät ja mitä työkaluja niihin on tarjolla. Toisaalta miljardeihin mobiililaitteisiin
syntynee niihin sopivia tietojärjestelmiä, jotka eivät ole yritysjärjestelmien osia, vaan
vain löyhässä suhteessa niihin, esim. juuri palvelurajapinnan (kuten WSDL) kautta.
Tätä alustaa kontrolloivat mobiilipäätevalmistajat, joskin vapaan lähdekoodin tuottajat
saattavat saada jalansijaa ja ehkä myös Microsoft.
Koska ohjelmisto ja data eivät käytössä kulu, tulevaisuudessa käytössä on entistä enemmän täysin erilaisia, eri aikakausina kehitettyjä järjestelmiä, joita ylläpidetään pitkään.
Tästä perittyjen järjestelmien ongelmasta ei päästä eroon niin kauan kuin uusia järjestelmäsukupolvia kehitetään entisin periaattein. Tämä monimuotoisuus aiheuttaa ongelmia, sillä eri aikaan rakennetut järjestelmät eivät välttämättä tarjoa kaikkia tarpeellisia
rajapintoja. Lisäksi järjestelmien elinkaaren näkökulmasta tarpeellisten tietojen ja taitojen tarjonta voi hävitä, onhan tästä jo nyt esimerkkinä puute Cobol-taitajista. Näistä
eroista huolimatta tulevaisuudessa eri järjestelmien pitäisi toimia yhteen, jolloin tarvittava tieto on saatavissa ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Tietojärjestelmien
ongelmiin on esitetty eri ideoita, esim. ikuiset järjestelmät (eternal systems), joiden elinkaari on rajaton, mutta jotka muuntuvat käytön mukana toisiksi. Näin ikään kuin pääs84

IPv6:ssa käytetään 128-bittisiä osoitteita, jonka ansiosta yhdessä verkossa voi olla jopa 340 sekstiljoonaa (340·1036)
solmua, kun IPv4:ssä osoitteen pituus on 32 bittiä = neljä miljardia (4·109) solmua) ja osoitteista on jo pulaa
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täisiin yhteen järjestelmäsukupolveen. Toinen samansuuntainen ajatus on itsekorjaava
järjestelmä (self-healing system), jolloin se vikaantuessaan huomaa sen ja korjaa itsensä.
Käyttöliittymien osalta pohditaan jo vakavasti sitä, miten ihminen-kone liittymä saataisiin toimimaan suoraan hermoston ja koneen välillä, ilman aistinelimiä86.
Mooren lain kestoa saattavat pidentää esim. nanotieteen tuloksena syntyvät uudet materiaalit, joita nykyiset rajoitukset eivät koske tai teollisuuskypsyyteen saakka87 kehittyvä
kvanttilaskenta. Äskettäin on otettu askelia jo siihen suuntaan, että bitti voitaisiin tallentaa yhteen atomiin88 ja molekyyliä käyttää kytkimenä89, mutta tästä on vielä pitkä
matka teollisiin sovelluksiin. Optisia tietokoneita,90 nanoputkiin perustuvia tietokoneita
ja muisteja kehitellään. Nanoputkiin voitaisiin ehkä perustaa kvanttitietokone91.
Keskeinen markkina, jonka tuottojen varassa puolijohdeteollisuus etenee lähivuosina, on
näillä näkymin erityisesti mobiili Internet, jonka käyttäjämäärä laajenee neljään miljardiin seuraavalla vuosikymmellä. Jos päätelaite uudistetaan joka toinen tai kolmas vuosi,
mobiilipäätelaitemarkkina vaatii 1–2 miljardin uuden mobiilin päätelaitteen tuottamista vuodessa. Samalla toimistokoneiden globaali markkina myös saturoituu. Toisaalta digitaalinen konvergenssi sulkee piiriinsä uusia analogisia alueita ja ennen näkemättömiä
aloja, kuten digitaaliset tunnisteet. Näin teollisuus voi toimia kannattavasti.
Pakkaustiheyden kasvu ei voi jatkua loputtomiin, koska törmätään kvantti-ilmiöihin.
Jossain vaiheessa olisi löydettävä radikaalisti disruptiivinen tekniikka, joka mahdollistaa
laskentatehon kasvattamisen esim. 10^9 – 10^12 -kertaiseksi yksittäisen laskentalaitteen valmistuskulun pysyessä suunnilleen nykyisellään. Tämän skenaarion toteutuminen vaatisi ilmeisesti bittien esittämistä ja manipuloimista atomi- tai molekyylitasolla.
80-luvun alusta kehitelty kvanttilaskenta perustuu kvanttibitteihin (qubit), jotka voivat
olla samalla aikaa tilassa 0 ja 1 tietyllä todennäköisyydellä, mutta laskennan käsite säilyy siinä vielä nykyisenä, eli universaalin Turingin koneen toteuttamisena. Laskennan
rinnakkaisuus voi lisääntyä kuitenkin eksponentiaalisesti kvanttirekisterin pituuden
funktiona. Esim. 500 bitin mittaisen bittijonon kaikki mahdolliset 2500 kombinaatiota
voidaan testata yhdessä askeleessa. Näin järkevässä ajassa ratkaistavien ongelmien joukko laajenee valtavasti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kvanttilaskennassa ei voitaisi toteuttaa tallennetun ohjelman periaatetta, eli ohjelmaa ei voida esittää samoin kuin dataa
kvanttibitteinä, mutta tähän saattaa löytyä ratkaisu. Sama pätee molekyylilaskentaan.
Vuoteen 2020 mennessä menetelmät voisivat olla teollisessa tuotannossa. Sama pätee
kvanttisalaukseen, joka on jo tuotannossa.
Uusi radikaalisti tehokkaampi laskenta voi myös vaatia universaalin Turingin koneen
laskennan käsitteestä luopumista ja sen korvaamista jollain yleisemmällä käsitteellä. On
myös mahdollista, että laskennassa luovutaan joiltain osin binäärikoodauksen käyttämisestä perustana ja kehitetään analogisia menetelmiä, joita historiassa on kyllä ollut jo
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aiemmin, esim. differentiaaliyhtälöitä ratkaisevia analogiakoneita. Esim. erikoisjärjestelmäpiireissä (System on Chip, SoC) on usein jo luonnostaan analogisia osia.
Ihminen luo työllään ohjelmat ja laitteet ja on tällä hetkellä kallein komponentti. Radikaalein muutos, joka voisi tapahtua ennen vuotta 2020, olisi sellaisen menetelmän tai
olion kehittäminen, joka pystyisi luomaan ihmisen luoman maailman osittain tai kokonaan. Tätä on pohdiskeltu tekoälyn piirissä jo jonkin aikaa, koska on oltu sitä mieltä,
että tietokone ja tietojenkäsittely ovat ihmisen ajattelua lähimmäksi päässyt keksintö ja
ajattelu taas on ihmisen keskeinen olemus92. Tietojenkäsittelyn käytännön kannalta olisi
jo varsin suuri harppaus, jos keksittäisiin sellainen robotti, jolla organisaatioiden ja yksilöiden tarpeita vastaavia sovelluksia tai ontologioita voitaisiin automaattisesti kehittää,
eli nyt suunnittelijoiden ja ohjelmoijien tekemä työ voitaisiin automatisoida.
Päätelaitteiden monipuolistuessa käy liian kalliiksi ja työlääksi pitää yllä useita versioita
samasta tiedosta (WAP-palvelu, XHTML-palvelu, VoiceML puheelle) vain päätelaitteiden ymmärtämien esitystapojen erojen vuoksi. Äänentunnistuksen kehityksen myötä
äänikäyttöliittymät ja kontekstisidonnaiset tiedon esitysmuodot yleistyvät. XML toimii
myös näiden ratkaisujen esittämissyntaksina. XML:stä tullee tiedon natiivi tallennus- ja
koodausmuoto. XML-tietokannat yleistyvät, ja suuri osa ohjelmistoista käyttää XML:aa
tietosisältöjen, käyttöliittymien ja tietomalliensa esittämiseen. XML:aa käytetään edelleen ohjelmien ja ohjelmakomponenttien välisessä tiedonvaihdossa. Semanttisen webin
teknologioista RDF ja RDF Schema yleistyvät.
Uusi ohjelmoinnin paradigma ”prosessiohjelmointi” on vielä syntymättä ja lienee tutkimuksen keskeinen kohde lähivuosina. Sen pitäisi kattaa sekä organisaatioiden prosessi-,
että dokumenttilähestymistapa, mutta ehkä myös hakukoneisiin ja tiedonlouhintaa perustuva tiedonhallinta. Tutkimus etenee tällä hetkellä semanttisten weppipalveluiden
suunnassa. Tässä yhteydessä tarvitaan mitä ilmeisimmin ontologioita, jotka on luotava
ihmistyöllä. Jos kehitys etenee tähän suuntaan prosessiohjelmointi voi vaatia syvällistä ontologiaosaamista laajahkolta ohjelmoija- ja suunnittelijajoukolta. Ontologioihin
perustuva päättely ei tulle lyömään itseään läpi kaiken kattavana tekniikkana, koska
ontologioiden ja päättelyiden rakentaminen on hyvin työlästä ja vaatii aina ihmistyötä,
eikä niiden uudelleenkäyttö ole yhtä helppoa kuin perinteisen ohjelmiston93. Kuitenkin
ontologioiden merkitys kasvanee.
Yksityishenkilöt ja organisaatiot tulevat entistä riippuvaisemmiksi digitaalisesta tiedosta
ja tietoverkoista jokapäiväisessä toiminnassa. Tiedon korruptoiminen, saastuttaminen
tai tuhoaminen voi aiheuttaa dramaattisia seurauksia talouskriiseistä ja tavaroiden jakeluverkostojen romahtamisesta mellakoihin. Harvinaisen paha virus tai laaja verkkohäirintä voi aiheuttaa internet- ja teknologia-vastaisten kansalaisliikkeiden nousun ja
haitata globaalin digitaalisen tiedonjaon kehittymistä.
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Nykytilaa ja tulevaisuutta luonnehtii siis voimakas tietojenkäsittelyn laajentuminen
ympäri maapalloa ja laajoihin kansankerroksiin, sekä samanaikainen päätelaitteiden ja
niiden myötä ihmisten globaali verkottuminen. Globaalin verkon ilmiöitä kuvailevaa
yhtenäistä teoriaa ei tällä hetkellä ole olemassa. Radikaalisti uutta mekaanisen laskennan
(vrt. universaali Turingin kone) ylittävää käsitettä tuskin syntyy vuoteen 2020 mennessä, mutta sitä haetaan. Se mitä puuttuu, on ihmisen ottaminen mukaan informaationkäsittelyelementtinä tietojärjestelmistä teoretisoitaessa. Näin ollen Shannonin informaatioteoria94 ja Turingin laskennan teoria on korvattava jollain yleisemmällä teorialla,
jossa miljardit ihmiset ovat mukana uuden informaation luojana; tämä uusi teoria voisi
osoittaa, miten nykyinen laskettavuuden raja ylitetään, koska ihminen on radikaalisti
toisenlainen kuin Turingin kone. Ihminen pystyy muotoilemaan ja ratkaisemaan esim.
pysähtymisongelman ja osoittamaan, että universaali Turingin kone ei sitä pysty ratkaisemaan. Tullaanko sitten taas uudelle rajalle, kuten Wittgenstein kuuluisalla lauseellaan
”mistä ei voi puhua, siitä on pakko vaieta”, julisti.
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LYHENTEET:
AES
API
ASIC
BB84
CISC
CSS
DES
DOM
DoS Attack
DTD
EAI
ebXML
ECC
EPR-pari
ESC
GGH
HST
HTML
IRI
IPS
JAXP
NCOIC
NTRU
OASIS
OWL
PAN
QSCDff
RDF
RFID
RISC
RSA
SGML
SHA
SOA
SOAP
SoC
UDDI
UML
URI
URL
UTF
UWB
VoIP
W3C
WSDL
XML
XSL
XSLT

Advanced Encryption Standard
Application Programming Interface
Application Speciﬁc Integrated Chip
Bennett-Brassard – protokolla (kvanttimekaniikan termi)
Complicated Instruction Set Computer
Cascading Style Sheets
Data Encryption Standard
Document Object Model
Denial-of-service attack (palvelunestohyökkäys)
Document Type Deﬁnition
Enterprise Application Integration
Electronic business Extensible Markup Language
Elliptic Curve Cryptography (eräs julkisen avaimen salausmenetelmä)
Einstein-Podolsky-Rosen pari (kvanttimekaniikan termi)
Extended Static Checking
Goldreich-Goldwasser-Halevi (eräs julk. avaimen salausmenetelmä)
Henkilön sähköinen tunnistaminen
Hypertext Markup Language
Internationalised Resource identiﬁer
Intrusion Prevention Systems
Java API for XML processing,
Network Centric Operations Industry Consortium
Number Theory Research Unit (eräs julk. avaimen salausmenetelmä)
Organization for Advancement of Structured Information Standards
Web Ontology Language
Personal Area Network (henkilökohtainen verkko)
Quantum State Computational Distinguishability (kvanttim. termi)
Resource Deﬁnition Framework
Radio Frequency Identiﬁcation
Reduced Instruction Set Computer
Rivest-Shamir-Adleman (eräs julkisen avaimen salausmenetelmä)
Standard Generalized Markup Language
Secure Hash Algorithm (NIST:n suosittelema kryptograﬁnen tiivistefunktio)
Service Oriented Architecture
Simple Object Access Protocol
System on Chip
Universal Description, Discovery and Integration
Uniﬁed Modeling Language
Uniform Resource Identiﬁer
Uniform Resource Locator
Unicode Transformation Format
Ultra Wideband
Voice over Internet Protocol
World Wide Web Consortium
Web Services Description Language
Extensible Markup Language
Extensible Stylesheet Language
Extensible Stylesheet Language and Transformations
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